
 

 

MEMORIAIS ACERCA DO PL 3662/2021 

 

 

 

 

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

qualificar, valorizar e investir nos servidores. 

 

Prezado(a) Parlamentar, 

 

 

O SINDICATO DOS   SERVIDORES        DO      PODER        JUDICIÁRIO     E 

DO    MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL – 

SINDJUS/DF, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar MEMORIAIS e 

solicitar REJEIÇÃO DO PL 3662/2021, em apreciação na Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público - CTASP. Vale ressaltar que foi apresentado  

requerimento de urgencia protocolado sob o nº 2784/2021, ao qual requeremos também 

a rejeição. 

 

I. DO OBJETO DO PL: Transformação de 196 cargos efetivos das carreiras de 

Auxiliar e Técnico Judiciário, atualmente vagos, em 118 cargos de carreira de 

Analista Judiciário, ambos regidos pela Lei nº 11.416/2006. 

 

II. DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO TJDFT: 

 

a) Que o sistema de trabalho no Tribunal foi alterado em decorrência da automação de 

atividades de cartório, oriunda da implantação do processo judicial eletrônico (PJE), o 

que automatizou tarefas anteriormente realizadas pelos servidores ocupantes do cargo 

de auxiliar e de técnico; 

b) Que no Tribunal, após a implantação do PJE, verifica-se um crescente aumento de 

demanda de servidores para atuarem nos gabinetes e nas unidades da área finalística, 

com necessidade de incremento de servidores especializados na área de TI; 

c) Que a proposta não acarretará impactos financeiros. 



 

 

III. DOS ARGUMENTOS   CONTRÁRIOS   NÃO   CONSIDERADOS 

NA PROPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI 

 

a) As atividades em gabinetes e área finalística do Tribunal são também 

executadas por técnicos judiciários 

 

Os servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário têm papel fundamental no 

funcionamento do Tribunal, e reduzir o seu quantitativo em quase duzentos postos de 

trabalho é decisão que vai de encontro às necessidades do próprio Tribunal e contribui 

para a redução da estrutura e de pessoal do orgão, tão necessários para uma prestação 

jurisdicional de qualidade aos cidadãos. 

Os técnicos judiciários 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. 

Ademais, não obstante as dificuldades decorrentes da não reposição de vagas, o TJDFT 

obteve o Selo Diamante do CNJ e ficou entre os melhores Tribunais e mais produtivos 

do país. 

Desta forma, o que o Tribunal deveria pleitear era a reposição integral dos cargos vagos 

de Técnicos e não a sua redução por quase a metade, como configurado na presente 

proposta. 

 

b) A graduação dos técnicos judiciários é, em sua maioria, de nível superior, o 

que enseja a possibilidade de aproveitamento destes na nova realidade do 

Tribunal 

 

A escassez de recursos humanos, a automação dos processos (maior eficiência) e 

considerando os cursos e capacitações realizados, trouxeram nova configuração do 

grau de escolaridade para o quadro de técnicos judiciários, com quase a totalidade com 

graduação de nível superior, com considerável percentual formado em Ciências 

Jurídicas. 
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Importante salientar que alguns cargos de suma importância para o funcionamento 

do Tribunal são exercidos exclusivamente por técnicos judiciários, ocupando cargos 

de Direção na Administração do TJDFT, na Diretoria das Varas e nos gabinetes de 

Desembargadores, demonstrando a competência do quadro de servidores 

enquadrados no cargo de técnicos. 

Por esta razão, no caso de aprovação do PL, 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 PL em tela somente desvalorizará os atuais 

técnicos, com incentivo à extinção dessa carreira, bem como reduzirá o efetivo 

previsto para o Tribunal. 

 

c) A redução do total de vagas (196 para 118), praticamente pela metade, 

somente agravará a situação de déficit de servidores, de sobrecarga de trabalho 

e até de motivação dos servidores 

 

As justificativas apresentadas para o PL não trazem importantes dados para aferição 

do impacto que acarretará a proposta. Não são colecionados os dados em relação à 

carga de trabalho e da avaliação do clima organizacional. Tampouco é apresentado 

o quadro futuro de alocação de analistas em detrimento ao contingente que se 

reduzirá em técnicos judiciários e simulação quanto à realidade do Tribunal caso 

houvesse o preenchimento de todas as vagas de técnico judiciário. 

 

d) Soluções de maior efetividade para o Tribunal 

 Não redução da quantidade de vagas de técnicos judiciários; 

 Inclusão no concurso público vindouro da exigência de escolaridade de Nível 

Superior, a exemplo do que já ocorre em outras carreiras do serviço público, 

mantendo assim o número minimo necessário de servidores no quadro, que 

atualmente já esrá defasado; 
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 Mapeamento da força de trabalho do Tribunal, com banco de talentos, 

capacitação e treinamento, com mecanismos transparentes e meritórios para 

alocação dos técnicos em outras posições carentes de mão-de-obra 

especializada. 

 

Assim, o SINDJUS/DF pugna pela rejeição do requerimento de urgência e, no 

mérito, pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei por entender que a medida proposta se 

contrapõe à qualquer estratégia e política de valorização dos servidores e que 

existem alternativas que podem contemplar os anseios do Tribunal sem que cause 

qualquer tipo de dano à  Instituição, aos servidores e à prestação jurisdicional de 

qualidade aos cidadãos. 

 

Brasília/DF, 16 de março de 2022. 

 

 

 

 

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e MPU no Distrito Federal 

 


