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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO 

 

Referência: PA 0019859/2021 

 

A solução não é extinguir cargos e nem reduzir o quadro, 

é qualificar, valorizar e investir nos servidores.  

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, 

entidade sindical de base regularmente constituída, representado, neste ato, por seus 

Coordenadores-Gerais Abdias Trajano Neto e José Rodrigues Costa Neto e por seu 

Coordenador de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentares, Cledo de Oliveira 

Vieira, em defesa de seus filiados, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar 

MEMORIAIS, com o objetivo de apresentar subsídios à avaliação do PA 0019859/2021, 

prevista para a 17ª Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno, uma vez que o teor deste 

processo é prioritário para os servidores desse Tribunal, o que o faz pelos fatos e 

fundamentos a seguir delineados. 

I. OBJETO DO PA 0019859/2021: ANTEPROJETO DE LEI PARA A 

TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DE 

AUXILIAR E TÉCNICO JUDICIÁRIO, ATUALMENTE VAGOS, EM 

CARGOS DE CARREIRA DE ANALISTA JUDICIÁRIO, AMBOS 

REGIDOS PELA LEI Nº 11.416/2006 

O aludido Processo Administrativo foi aberto em 14/09/2021, em face da 

deliberação do Conselho de Magistratura na sessão realizada no dia 17/08/2021. 
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Pelo anteprojeto, haverá a possibilidade de 2% ou 3% dos cargos vagos de técnicos 

serem convertidos em cargos de analistas, demonstrando um esvaziamento daqueles 

cargos.  

A justificativa do anteprojeto, em suma, é: “[...] o Tribunal observa crescente 

aumento da demanda de servidores para atuação nos gabinetes e nas unidades da área 

finalística do Órgão, o que exige sólido conhecimento jurídico. Tal fato é evidenciado no 

elevado percentual de seleções internas da Casa em que se requer dos servidores a 

formação em Direto”.  

Entretanto, tal justificativa para o esvaziamento dos cargos técnicos, a nosso ver, 

não é a mais adequada e nem a que se amolda melhor ao princípio da eficiência e à 

proteção do quadro de pessoal necessário aos desafios e funcionamento futuro do Tribunal. 

Primeiramente, vale dizer que o cargo de técnico tem papel fundamental no 

funcionamento do Tribunal, e reduzir o seu quantitativo é decisão que vai de encontro às 

necessidades do órgão.  

Vale lembrar que os técnicos são responsáveis desde o atendimento ao público até a 

elaboração de minuta de sentenças em processos judiciais, sendo inclusive nomeados a 

cargos de extrema complexidade, como Diretores de Secretaria, Secretários e Assessores 

de Desembargadores. 

Aqui é válido destacar o esforço deste Tribunal, durante os anos anteriores, em 

qualificar os técnicos para que atuassem nas áreas fins. Foi inserido programas para a 

melhor capacitação desses servidores, objetivando uma entrega ainda mais qualificada. 

Veja-se, por exemplo, os programas de incentivo de graduação para aqueles servidores 

técnicos que não detinham nenhuma.  

Como consequência, o que se tem atualmente, é um quadro de servidores técnicos 

no Tribunal altamente qualificado para ser utilizado tanto na área meio quanto na área fim. 
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Para tal depreensão, basta fazer um levantamento interno de pessoal do Tribunal para 

analisar a qualificação dos servidores técnicos. Esse levantamento se mostra absolutamente 

necessário antes de se arguir que o Tribunal necessita de um maior efetivo de analistas para 

exercer a função que técnicos não conseguiriam exercer. 

Ademais, além desse fator da alta qualificação do quadro técnico do Tribunal, 

também é importante salientar que alguns cargos de suma importância para o 

funcionamento do Tribunal são exercidos exclusivamente por técnicos judiciários, como já 

supra abordado. 

Por esta razão, no caso de supressão de 192 vagas de técnicos, com transformação 

para 100 vagas de analistas, teremos um contingente alocado num futuro concurso com o 

mesmo NIVEL SUPERIOR que os atuais técnicos (e que atuam de forma eficaz e 

extremamente competente no TJDFT), o que, de certa forma, se contrapõe à qualquer 

estratégia e política de valorização dos servidores em exercício. A transformação a que se 

propõe o anteprojeto em tela somente desvalorizará os atuais técnicos, como também 

reduzirá o efetivo previsto para o Tribunal, o que, por si só, já requer maior cautela na 

tomada de decisão dessa magnitude e que se avizinha. 

No caso do anteprojeto ser aprovado, tal medida, além do já argumentado, 

acarretaria uma redução de vagas na ordem de 48%, o que agravaria, ainda mais, a situação 

operacional do TJDFT, além de proporcionar situação de difícil solução para a área de 

gestão de pessoas, considerando a atividade já desenvolvida pelos técnicos e o nível 

escolar SUPERIOR de grande parte deste contingente. 

O posicionamento do SINDJUS/DF, portanto, é pelo não prosseguimento de tal 

anteprojeto. 

Outrossim, considerando o histórico de parceria e diálogo entre esta entidade 

representativa de todos os servidores e o TJDFT, vimos solicitar que, em vez de se 

extinguir cargos de técnicos e transformar em analistas, que o TJDFT inove e avance 
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numa proposta mais sólida e que trará grandes benefícios e a solução definitiva para 

os problemas enfrentados não só pelo TJDFT, mas por todos os tribunais e órgãos do 

MPU, que é trabalhar e requerer ao CNJ e STF uma proposta que altere o grau de 

escolaridade exigido para ingresso de técnicos no Tribunal e Poder Judiciário, 

passando-se a solicitar NIVEL SUPERIOR aos candidatos. 

Assim, o Sindjus-DF requer à Vossa Excelência a rejeição da proposta 

apresentada no presente PA, com a abertura de procedimento para alteração do grau 

de escolaridade do cargo de técnico de nível médio para nível superior. Com isso, este 

Tribunal se valeria de 192 (cento e noventa e dois) novos profissionais, com qualificação 

necessária para a prestação dos serviços, além de não menosprezar a profícua atuação e 

desvalorizar os atuais técnicos em exercício neste renomado órgão. 

Respeitosamente, 

Brasília/DF, 01 de outubro de 2021. 

 

                        

 

ABDIAS TRAJANO NETO                     JOSÉ RODRIGUES COSTA NETO 

                            Coordenação-Geral do SINDJUS/DF 

 

 

 

                                   CLEDO DE OLIVEIRA VIEIRA 

                                 Coordenador de Assuntos Jurídicos,  

                                         Trabalhistas e Parlamentares 


