
Prezado(a) Parlamentar,

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do 
MPU no Distrito Federal - SINDJUS/DF encaminha 
a vossa excelência Memorial com posicionamento 

CONTRÁRIO à proposta contida no PL 3662/21, de iniciati-
va do TJDFT, que tem por objeto a extinção de 196 cargos 
efetivos das carreiras de Auxiliar e Técnico Judiciário, atu-
almente vagos, em 118 cargos de carreira de Analista Ju-
diciário, ambos regidos pela Lei nº 11.416/2006. Na nossa 
avaliação a solução não é extinguir cargos e nem reduzir o 
quadro, mas qualificar, valorizar e investir nos servidores. 
Os servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário 
têm papel fundamental no funcionamento do TJDFT, 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 estru-
tura e de pessoal do órgão, tão necessários para uma 
prestação jurisdicional de qualidade ao cidadão. Os Téc-
nicos Judiciários são altamente qualificados e responsá-
veis desde o atendimento ao público até a elaboração 
de minuta de sentenças e acórdãos em processos ju-
diciais, sendo inclusive nomeados a cargos de extrema 
complexidade na Instituição, como Diretores de Secreta-
ria, Secretários, Chefes de gabinete e Assessores de De-
sembargadores. Ademais, não obstante as dificuldades 
decorrentes da redução de postos de trabalho em fun-
ção de aposentadoria dos servidores e da não reposição 
dessas 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. A escassez de recursos 

humanos, a automação dos processos (maior eficiência) 
e considerando os cursos e capacitações realizados, trou-
xeram nova configuração do grau de escolaridade para 
o quadro de técnicos judiciários, com quase a totalida-
de com graduação de nível superior e com considerável 
percentual desses profissionais formado em Ciências Ju-
rídicas. A transformação a que se propõe o PL em tela 
somente desvalorizará os atuais Técnicos, com incentivo 
à extinção dessa carreira, como também reduzirá dras-
ticamente o efetivo previsto para o Tribunal. A redução 
do total de vagas (196 para 118), praticamente pela me-
tade, somente agravará a situação de déficit de servi-
dores, de sobrecarga de trabalho e falta de motivação. 
Como solução, o Sindjus-DF propõe que a proposta deve 
contemplar tão somente a inclusão no concurso público 
vindouro da exigência de escolaridade de Nível Superior 
para os Técnicos Judiciários, a exemplo do que já ocorre 
em outras carreiras do serviço público, mantendo o nú-
mero mínimo necessário de servidores no quadro, que, 
inclusive, já está defasado. Assim, solicitamos a vossa ex-
celência o acatamento das considerações trazidas à baila 
pelo Sindicato, que em suma representa legalmente os 
servidores do TJDFT, e REJEITEM A PROPOSTA contida 
no PL 3662/21, que é altamente nociva à sociedade, à 
continuidade dos serviços do Tribunal e aos servidores, 
que passarão a ter uma sobrecarga de trabalho cada vez 
maior e desumana.

Atenciosamente,

José Rodrigues Costa Neto
Coordenador-Geral do Sindjus-DF
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