
23 de fevereiro a 1º de março de 2017

FOLHA DIRIGIDA
O  M A I S  C O M P L E T O  J O R N A L  E S P E C I A L I Z A D O  E M  E D U C A Ç Ã O , T R A B A L H O  E  C I D A D A N I A www.folhadirigida.com.br

GUSTAVO PORTELLA
gustavo.portella@folhadirigida.com.br

FOLHA DIRIGIDA - QUAIS SÃO
AS PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
DA CATEGORIA?
Ricardo Quiroga - Desde o ano pas-
sado, a Justiça do Trabalho vem so-
frendo restrições orçamentárias. Este
ano, aliviou um pouco, mas há a
preocupação de um ataque, princi-
palmente por parte do Legislativo,
à Justiça do Trabalho. Estamos, por-
tanto, numa posição defensiva, para
impedir que sejam criados projetos,
por exemplo, para extinguir a Jus-
tiça do Trabalho ou diminuir as suas
competências. A grande reivindica-
ção é o concurso público, porque
precisamos de reposições no qua-
dro, que está deficitário. A partir de

recomendação do Conselho Superior da Justiça do Traba-
lho (CSJT), em abril do ano passado, proibindo nomea-
ções nos tribunais, só serviu para aprofundar o problema
da falta de pessoal e, consequentemente, aumentar a len-
tidão da Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro.

A análise é do diretor do Sindicato dos Servidores das Justiças Fede-
rais no Rio (Sisejufe), Ricardo Quiroga, servidor do Tribunal Regio-
nal do Trabalho fluminense (TRT-RJ).

O sindicalista cobra a revogação da medida do CSJT, assunto que está
na pauta do conselho para esta sexta-feira, dia 24, e a realização de con-
curso, já que o último do TRT-RJ perderá validade em 11 de junho.

Segundo o presidente do tribunal, desembargador Fernando Anto-
nio Zorzenon, o déficit é de 400 servidores, podendo piorar nos pró-
ximos meses, já que muitos profissionais estão correndo para se apo-
sentar, após o anúncio da reforma da Previdência.

O sindicalista também cobra do presidente do CSJT e do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), ministro Ives Gandra Filho, o cumprimento da
promessa de fazer com que a Justiça do Trabalho atue normalmente este
ano. Isso, segundo Ricardo Quiroga, deve resultar em mais concursos
públicos e na criação de varas, hoje bastante sobrecarregadas.

1.500 processos, nós deveríamos
ter 13 ou 14 servidores. Na primeira
instância (varas do Trabalho) esta-
mos com déficit muito grande, e
isso não é cumprido. Há vários
setores que estão com carências,
mas a primeira instância é a que
sofre mais, porque é onde está a
grande carga de trabalho. As varas
da capital têm mais necessidades,
porque aqui estão as maiores de-
mandas, mas isso não quer dizer
que as do interior também não es-
tejam com dificuldades. Isso por-
que, dependendo da região, uma
vara contempla várias comarcas,
tendo muitas demandas. O concur-
so público, portanto, é fundamen-

tal para nós. Lutamos também pela
aprovação de projetos de lei que
buscam a criação de varas e cargos.
Há também as questões do ambi-
ente de trabalho, infraestrutura e
jornada de trabalho. O fato de es-
tarmos trabalhando muito com o
Processo Judicial Eletrônico (PJE),
ficando bastante tempo na frente do
computador, digitando, é outra pre-
ocupação. Há ainda o teletrabalho,
que é uma tendência no mundo mo-
derno, mas que necessita de regu-
lamentações, instruídas conjunta-
mente.

COMO O CORTE ORÇAMENTÁRIO DO
ANO PASSADO PREJUDICOU O DIA
A DIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO?
Tivemos restrição de uso de deter-
minados materiais, como papel, car-
tucho de impressora e reposição de
computadores. Houve também
cortes de terceirizados e estagiários
e a restrição quanto aos concursos
públicos e nomeações. Foi proibi-
da a reposição de saídas por apo-
sentadorias ou falecimentos que ge-
rassem pensão para a família. Só
podia repor exonerações. Estamos
até com concurso aberto, mas, até
agora, só repomos para não piorar
o déficit, o que nos afetou bastan-
te. Fora isso, tivemos  mudança de
horário de atendimento, desliga-
mento de luz e ar-condicionado a
partir de determinado horário, prin-
cipalmente nas varas da capital, tudo
afetando a nossa rotina. Além dis-
so, ainda tivemos a tensão sobre o
que vai acontecer. Porque, num pri-
meiro momento, tínhamos uma

previsão de que, talvez, faltasse ver-
ba em setembro do ano passado.
As pessoas ficaram preocupadas, di-
ante dessa incerteza. Felizmente,
conseguimos fechar o ano com
uma verba suplementar e, agora,
recuperamos o orçamento. A ten-
dência é este ano não ter o mesmo
aperto. Mas isso não quer dizer que
estamos em condições normais,
porque há déficit de servidores e
problemas estruturais, que espera-
mos que sejam sanados, por meio
do diálogo com os servidores.

A QUE ATRIBUI A LENTIDÃO DA JUS-
TIÇA DO TRABALHO? COMO ESTÁ
SENDO UTILIZADO O PJE? ELE NÃO
AJUDA NA CELERIDADE?
O PJE precisa de aperfeiçoamentos.
A implantação, na nossa visão, foi
muito rápida. Ainda hoje, por exem-
plo, você precisa dar vários cliques,
é instável, sai do ar... É preciso aper-
feiçoar, de modo que funcione su-
portando o acesso de muitas pesso-
as e evitando tantos cliques. Quan-
to à lentidão da Justiça do Trabalho,
há inúmeros fatores. A falta de ser-
vidores, que faz com que fiquemos
sobrecarregados, é um deles. Há um
estudo do CNJ (Conselho Nacional
da Justiça) mostrando que, em mé-
dia, o servidor está com cerca de 500
processos por ano, o que é assusta-
dor. Não há condição humana que
permita que o cara consiga fazer an-
dar rápido isso. Estamos numa cri-
se econômica forte, e quanto mais
demissões, mais processos. O núme-
ro de varas é o mesmo, e a Resolu-
ção 63 do CSJT, de 2010, recomen-
dando que cada vara tenha 12 a 14
servidores para 1.500 processos, é de
sete anos atrás. Hoje, na minha vi-
são, o mínimo deve ser 15, para dar
um suporte. Isso porque precisamos
contar que servidor fica doente, en-
tra de licença ou de férias... Quando
sai nessas condições, ele não é re-
posto. Hoje, com 12 ou dez, quan-
do falta um, acumula demais o tra-
balho.

VOCÊ PASSOU O PANORAMA DE
NECESSIDADE DE PESSOAL NAS
VARAS DA CAPITAL (FALTAM CER-
CA DE 160 SERVIDORES NA CIDA-
DE, LEVANDO EM CONTA O NÚME-
RO DE AÇÕES POR VARA). QUAIS
SÃO AS VARAS DA CAPITAL QUE TÊM
MAIORES CARÊNCIAS?
Esse dado não temos, até porque
o tribunal tem feito muitas mo-
vimentações. Esses 160 é resultado
da necessidade de termos de 12 a
14 servidores para 1.500 proces-
sos, segundo a Resolução 63 do
CSJT, de 2010. Entretanto, como
essa necessidade foi apresentada
há sete anos, acredito numa carên-
cia muito maior. Hoje, as varas que
têm dez ou 11 servidores, ficarem
com 13 ou 14 seria um alívio.
Contudo, na minha opinião, não
resolveria o problema. O mínimo
deve ser 15, sendo que hoje têm
11. Em reunião, o presidente do
TRT-RJ, desembargador Fernando
Antonio Zorzenon, revelou que há
déficit de 400 servidores. A cor-
reição ordinária ainda mostrou
que o quadro encontra-se cerca de
22% abaixo do ideal.

COMO ESTÃO AS VARAS DO TRA-
BALHO NO INTERIOR? TAMBÉM HA
NECESSIDADE DE PESSOAL?
FALTAM QUANTOS SERVIDORES
POR VARA NO INTERIOR? O CE-
NÁRIO É O MESMO OU ATÉ PIOR
EM RELAÇÃO À CAPITAL?
Também há necessidade de pesso-
al. E, por serem varas do interior, não
possuem a mesma equipe de apoio,
que aqui na capital é constante. Ou
seja, há para varas da cidade do Rio
equipes de informática, marcena-
ria, elétrica, entre outras, que resol-
vem os problemas de forma ime-
diata. Isso não existe nas varas do
interior, que ainda têm uma sensa-
ção de isolamento, porque não es-
tão na capital. E essas varas são muito
importantes, principalmente as que
funcionam como pólos. Volta Re-
donda e Itaperuna, por exemplo, são
polos. E tudo isso dificulta o traba-
lho nessas varas do trabalho.

A MAIOR NECESSIDADE DE PESSO-
AL, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO
INTERIOR, ESTÁ NO CARGO DE TÉC-
NICO DA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE
NÍVEL MÉDIO? QUAIS OUTROS CAR-
GOS TÊM GRANDE CARÊNCIA?
Há um déficit geral. Deveríamos
ter mais técnicos e analistas das
áreas Administrativa, Judiciária

e de TI (Tecnologia da Informa-
ção), além de oficiais de justiça.
Há muita necessidade também
de agentes de segurança, pois a
maioria é terceirizada. A carên-
cia de pessoal é geral, e todos
esses cargos deverão ser contem-
plados no concurso previsto.

COMO ESTÁ A QUESTÃO DA APO-
SENTADORIA. MUITOS ESTÃO SE
APOSENTANDO? SABERIA PRECI-
SAR QUANTOS SE APOSENTARAM
NO ÚLTIMO MÊS, POR EXEMPLO?
QUANTOS JÁ TÊM CONDIÇÕES DE
SE APOSENTAR?
Não temos números, mas há a in-
formação de que muitos servido-
res estão se aposentando. Quem
passou isso para nós foi a própria
Administração. Isso se acelerou no
ano passado, porque já se falava
em reforma da Previdência, e ago-
ra a tendência é acelerar ainda mais.
Há quem queira acelerar a aposen-
tadoria justamente porque tem
medo de perder direitos.

POR CONTA DA RECOMENDAÇÃO
19 DO CSJT, DE ABRIL DO ANO
PASSADO, O TRT FICOU IMPEDI-
DO DE CHAMAR SERVIDORES PARA
OCUPAR VAGAS DE QUEM SAIU
POR APOSENTADORIA OU FALE-
CEU, GERANDO PENSÃO. O QUE
ESSA MEDIDA REPRESENTOU
PARA O DIA A DIA DO TRIBUNAL?
FICAR SEM CONTRATAR PARA SU-
PRIR APOSENTADORIAS TEM AU-
MENTADO AS NECESSIDADES E
ATRAPALHADO O ANDAMENTO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO?
Totalmente. Há muito tempo te-
mos esse déficit de servidores, que
vem crescendo. Essa recomendação
só veio para aprofundar o proble-
ma. Com essa impossibilidade, você
tem a lentidão, atrasa os processos
e sobrecarrega os servidores. Isso cria
um ciclo vicioso. A sobrecarga gera
doença, e essa, o afastamento do
servidor, sobrecarregando outros
profissionais. É um ciclo vicioso.
Estamos combatendo isso forte-
mente, e esperamos derrubar essa
restrição o mais rápido possível,
para que um novo concurso seja
aberto. Ele será importante não só
para repor o déficit aprofundado,
mas para repor efetivamente a ca-
rência que existe, porque todos os
estudos apontam que não temos
excesso de servidores.

COMO O SINDICATO TEM LUTADO
PELA REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA?
QUE RESPOSTA TEM TIDO? ESTÃO
ESPERANÇOSOS DE QUE ELA SEJA
REVOGADA PELO CSJT?
Temos dialogado muito com a
Administração do TRT-RJ. Em Bra-
sília, temos a Fenajufe (Federação
Nacional dos Trabalhadores do Ju-
diciário Federal e Ministério Pú-
blico da União), que faz essas ges-
tões. Politicamente, cabe às admi-
nistrações dos tribunais regionais
fazer essa pressão, já que eles es-
tão sendo prejudicados. Isso já está
existindo por parte do presidente
do TRT-RJ, no Coleprecor (Colégio
de Presidentes e Corregedores dos
Tribunais Regionais do Trabalho).
Temos a esperança de que este ano
a medida seja revogada.

O PRESIDENTE DO CSJT AFIRMOU
QUE A JUSTIÇA TRABALHISTA ATU-
ARÁ DENTRO DA NORMALIDADE
ESTE ANO, TENDO EM VISTA QUE O
ORÇAMENTO FOI REGULARIZADO
PARA 2017, DIFERENTEMENTE DE
2016. O QUE É, NA VISÃO DO SIN-
DICATO, UMA JUSTIÇA DO TRABA-
LHO DENTRO DA NORMALIDADE?
Permitir que haja mais concursos
públicos e a criação de novas varas.
Atuar dentro da normalidade não
é estar igual ao pré-2016, pois já
tínhamos déficit de servidores, um
PJE que precisava de melhorias e
carências estruturais. A normalidade,
para nós, é sanar esses problemas
todos. Agora, se, pelo menos, vol-
tarmos ao pré-2016, já será bem
melhor que hoje. Entretanto, para
além da solução de problemas or-
çamentários e da derrubada da res-
trição de concursos públicos, inclu-
indo a criação de novas varas, é im-
portante resistirmos aos ataques

externos, que são cada vez mais
explícitos. O Rodrigo Maia (presi-
dente da Câmara dos Deputados)
já declarou a ideia do negociado
sobre o legislado. O deputado Ri-
cardo Barros, atual ministro da Saú-
de, que fez a restrição orçamentá-
ria para a Justiça do Trabalho, de-
clarou que era contra nós. Isso não
vem da cabeça de ninguém. É uma
construção ideológica contra nós. A
recomposição orçamentária não so-
luciona se sofremos um ataque do
ponto de vista político e legislati-
vo. Não adianta recuperarmos o or-
çamento e prevalecer o negociado
sobre o legislado, deixando a Jus-
tiça do Trabalho como desneces-
sária, acarretando no corte orça-
mentário para os anos seguintes e
o fechamento de varas. Parece algo
alarmista, mas não é, diante das
declarações da nova Mesa Direto-
ra da Câmara. Temos a perspecti-
va de que haja melhora do ponto
de vista estrutural, mas não nos
iludimos de que isso vai fazer com
que a Justiça do Trabalho funcio-
ne normalmente se houver isso. É
preciso uma postura do Conselho
da Justiça do Trabalho (CSJT), do
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
e dos tribunais regionais de resis-
tir a esse tipo de ataque.

O PRESIDENTE DO TRT ANUNCIOU
À FOLHA DIRIGIDA QUE FAZ LE-
VANTAMENTO PARA SABER SE HÁ
NECESSIDADE DE CONCURSO, JÁ
QUE O ÚLTIMO PERDERÁ A VALIDA-
DE EM 11 DE JUNHO. ACREDITA QUE
ELE SERÁ REALIZADO, POIS O TRI-
BUNAL NÃO PODE FICAR SEM CA-
DASTRO DE RESERVA?
O ideal é esse concurso sair logo,
antes de vencer o último, em 11 de
junho, para que, quando isso acon-
tecer, uma nova seleção já esteja
válida. Ainda não havendo orça-
mento, é importante já ter o con-
curso. Se esperarmos a revogação da
Recomendação 19 para termos um
edital divulgado e todo um concur-
so feito, ficaremos vários meses es-
perando as reposições. Pode pare-
cer pouco tempo, mas na nossa
conjuntura é muito, já que estamos
falando de déficit e perdas de ser-
vidores, principalmente por apo-
sentadoria. Além disso, a partir de
11 de junho o tribunal não poderá
chamar aprovados sequer para su-
prir saídas por exonerações ou fa-
lecimentos sem gerar pensão, pois
a validade já terá acabado. O con-
curso não saindo agora, o que po-
derá acontecer é o tribunal ter a re-
comendação revogada, mas seguir
sem contratar porque não há um
concurso válido. E aí, continuaría-
mos numa situação preocupante.
O ideal, então, é que faça o concur-
so para, mediante o fim da restri-
ção, já comece a convocar.

O PRESIDENTE TAMBÉM FALOU DOS
PLS 1.400/2015 E 1.403/2015,
QUE CRIAM VARAS E VAGAS. QUAL
A IMPORTÂNCIA, PRIMEIRO, DA
APROVAÇÃO DESSES PLS?
O Legislativo é a casa do povo. Es-
sas varas estão sendo criadas por-
que existe uma demanda. Se é para
termos uma Justiça do Trabalho
célere, que efetivamente, preste o
seu serviço, esses projetos precisam
ser aprovados. A Justiça do Traba-
lho que tarda não presta o seu ser-
viço. Tenho processos que tardaram
tanto que os reclamantes morreram
e estão com os herdeiros. Não aju-
dou, não fez justiça. É preciso, por-
tanto, ter mais servidores e mais
varas. Se visitarmos as varas, vere-
mos que estão cheias de gente. Isso
só reforça a necessidade de termos
mais varas e servidores para atua-
rem nelas. Os deputados devem ter
a sensibilidade de que é a popula-
ção que eles representam que está
ali, na fila. E não é só o trabalha-
dor. O próprio empresário está ali
naquele caos que é uma vara do
trabalho. É importante olhar para
essa causa. Temos assessores parla-
mentares que irão fazer pressão no
sentido de aprovação desses PLs.
Vamos procurar parlamentares liga-
dos ao Rio nesse sentido, e dialo-
gar com a Administração, para que
faça o seu papel político.

TRT-RJ
Sindicato defende concurso

urgente e liberação das nomeações
Presidente do sindicato aponta grande sobrecarga de trabalho e lembra que,

sem nova seleção, sequer haverá substituições a partir de 11 de junho
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Ricardo Quiroga:
“O presidente do TRT-
RJ, desembargador
Fernando Antonio
Zorzenon, revelou que
há déficit de 400
servidores”
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