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Ofício-Circular nº 1319/2020/SINDJUS/DF 

Brasília, 24 de novembro de 2020. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Desembargador Ítalo Mendes 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região  

Brasília – DF 

 

 

 

 

 

Senhor Desembargador Presidente, 

 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério 

Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF, entidade de classe regularmente 

constituída, por intermédio do seu Coordenador-Geral, vem requerer audiência com 

Vossa Excelência para tratar da elaboração de projeto de lei para o reenquadramento dos 

Auxiliares Judiciários, conforme se expõe adiante. 

Considerando decisão do Conselho da Justiça Federal no Processo nº 

CJF-ADM-2013/00238, em voto do Conselheiro Tadaaqui Hirose: 

 

 “Coaduno-me, portanto, com o entendimento esposado pela Secretaria de 

Recursos Humanos deste Conselho da Justiça Federal, no sentido de que o 

art. 3º da Lei nº 12.774/2012 alterou a Lei nº 8.460/1992 para que o cargo 

de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos fosse enquadrado como de 

nível de 2º grau ou nível intermediário, igualando-se aos cargos de Agente 

de Vigilância, Telefonista e Motorista Oficial, independentemente da data 

de ingresso ou da escolaridade do servidor, de modo que não devem mais 

existir na Justiça Federal, servidores com o cargo de Auxiliar 

Operacional de Serviços Diversos, nível de 1º Grau ou auxiliar, 

considerando-se que tal cargo foi transformado no de Técnico 
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Judiciário, na forma da Lei nº 9.421/1996, mas com efeitos financeiros a 

partir da Lei nº 12.774/2012”. (Grifo nosso) 

 

Considerando o entendimento do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, no Processo Administrativo nº 502.470/2019-7: 

 

“Caso entenda pertinente, poderia a requerente encaminhar seu pleito à 

análise do Supremo Tribunal Federal, que possui a adequada 

competência para a iniciativa legislativa, e poderia, em momento 

oportuno, coordenar estudos para analisar a viabilidade de elaboração de 

projeto de lei que atendesse à demanda.”  (Destaque aqui) 

 

Considerando que na elaboração da Lei nº 11.416/2006 foram 

reenquadrados em torno de 700 (setecentos) auxiliares judiciários no país; 

 

Considerando, ainda, que quase todos os servidores remanescentes do 

nível auxiliar são, em regra, do mesmo período dos servidores reenquadrados para nível 

intermediário, o Sindjus/DF solicita audiência com Vossa Excelência o mais breve 

possível, para tratar de solicitação para que o Conselho Nacional de Justiça faça proposta 

de Projeto de Lei e dirija ao Supremo Tribunal Federal para posterior encaminhamento ao 

Congresso Nacional (sugestão anexa), pleiteando que todos os servidores da categoria do 

Nível Auxiliar Judiciário sejam reenquadrados para Nível Intermediário (técnico 

judiciário), tendo em vista que a maioria desses servidores são da base do Sindjus/DF, 

corrigindo, assim, a distorção e injustiça ocorrida na interpretação da Lei nº 11.416/2006. 

 

                Respeitosamente, 

 

 

 

  
                                                          José Rodrigues Costa Neto 

             Coordenador-Geral 
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ANEXOS: 

 

 

- Tabela com Cargos de Auxiliares Judiciários de todo o país; 

- Decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 

- Decisão do Conselho da Justiça Federal  e 

- Sugestão de Projeto de Lei 

 


