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Ofício Sec-Sitra nº 039/2021                     Belo Horizonte, 10 de setembro de 2021. 

 

 
A Sua Excelência o Senhor 
José Murilo de Morais 
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região – 
TRT3 
 
 

Assunto: Funções Comissionadas. Redistribuição. Extinção de Funções 

Comissionadas na 1ª Instância.  

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SITRAEMG, por 

sua Coordenação Geral, com fundamento no inciso III do artigo 8º da Constituição 

da República, vem expor e solicitar o que segue: 

Os Servidores da Primeira Instância do TRT, representados pelo 

Sitraemg, estão muito preocupados com a proposta que vem sendo debatida no 

Comitê de Gestão de Pessoas que consiste na extinção de FCs 1, 2 e 3 para a criação 

de um número menor de FCs 4 e 5. 

A proposta penaliza diversos servidores já atingidos por uma 

realidade de congelamento salarial, como V. Exa. bem pontuou em reunião realizada 

no dia 20 de abril último. Ainda mais, se considerarmos que os orçamentos 

familiares também têm sido agravados no contexto da pandemia, com a ampliação 

do desemprego e falência de negócios que tem atingido cônjuges de nossos 

servidores, ou mesmo familiares próximos que nos sentidos impelidos a apoiar.    

Além disso, se a concentração de funções vier acompanhada da 

criação de novas funções de assistentes de magistrado, isso viria a prejudicar as 
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secretarias das varas e núcleos de foros, relegando suas atribuições a uma menor 

valorização, o que não condiz com a importância de se garantir a harmonia entre 

todos para o resguardo das garantias processuais, da qualidade dos julgamentos, da 

devida execução e da celeridade possível, dentro desses parâmetros.  

É necessário considerar o fato de que, se houver uma eventual 

redução de FCs no primeiro grau, entre as funções que mantidas, grande parte terá 

que ser reservada para os requisitados, o que potencializa eventual injustiça contra 

os servidores de carreira. Soma-se a isso a preocupação com o número de servidores 

com abono de permanência que poderiam vir a se aposentar se perderem a FC, uma 

força de trabalho de difícil reposição no atual contexto. Isso traria um inevitável 

impacto no clima organizacional. Ainda mais, levando-se em consideração que o 

momento em que se combinam fatores psicológicos oriundos da pandemia. 

Importante lembrar que a confiança é uma variável de valor primordial na relação 

institucional.  

Por outro lado, a ideia de centralizar a atermação em um único 

núcleo, não pode deixar de considerar o perfil diferenciado dos trabalhadores que 

procuram esse serviço: pois sua procura na capital e nas diversas cidades do interior, 

responde às necessidades de trabalhadores com características muito diferentes. 

Muitos dos que procuram esse serviço são pessoas humildes, às vezes da área 

urbana, outras da área rural, que têm dificuldade na utilização de recursos 

tecnológicos. Constata-se atualmente que muitos têm resistência à audiência virtual 

e utilizam mais a ferramenta whatsaap business que o balcão virtual. 

 Por tudo isso, no último dia 08 de setembro, a categoria deliberou 

em assembleia geral por defender todas as funções comissionadas, combinando o 

interesse dos servidores com a necessidade de equilibrar a importância de 

secretarias e gabinetes e de resguardar o clima do ambiente de trabalho. Lembramos 

que 150 das 158 varas do estado já contam com uma terceira FC-5 de assistente de 

magistrado criada, justamente para suprir a necessidade do assistente de juiz 

substituto. 
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Sendo assim, contamos com V. Exa. para evitar sensíveis prejuízos 

a um número significativo de servidores, neste momento tão difícil para o país, 

quando eles têm se mostrado extremamente dedicados e comprometidos, garantindo 

a boa qualidade da prestação de serviço à sociedade, o bom andamento e a 

credibilidade da Justiça do Trabalho. 

 

Respeitosamente. 

 

 

 

 

Lourivaldo Antônio Duarte 

      Coordenador-Geral 
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