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Requerente: ALDENOR CUNHA REBOUÇAS JUNIOR

Requerido:  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – TJMA

Excelentíssima Senhora Conselheira,

Trata-se de Decisão (Id. 4677201), solicitando parecer técnico sobre a
Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 242/2022, que criou, no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA, 7 (sete) cargos de
desembargador e 156 (cento e cinquenta e seis) cargos em comissão, para
sem alocados no segundo grau de jurisdição, à luz das Resoluções CNJ n.
184/2013, 194/2014 e 219/2016.

Inicialmente   cabe  esclarecer  que  o  Departamento  de  Pesquisas
Judiciárias – DPJ não elabora pareceres sobre atos normativos originados de
outros  Poderes  diferentes  do  Poder  Judiciário.  Uma  vez  que  a  Lei
Complementar, embora tendo tido seu processo iniciado por um anteprojeto de
lei oriundo do Poder Judiciário Estadual, tenha sido aprovada e sancionada,
passa a ser um ato normativo do Poder Legislativo local, ratificado pelo Poder
Executivo estadual. Portanto, não competiria ao DPJ emitir parecer sobre a Lei
Complementar em questão.

Estas considerações são importantes para esclarecer que se trata um
parecer  excepcional,  realizado  a  pedido  da  Exma.  conselheira  relatora,
ressaltando  que  este  documento  apenas  é  apto  a  afirmar  que  a  Lei
Complementar foi elaborada a partir de um processo que observou ou não o
disposto nas resoluções anteriormente citadas.
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I – Resolução CNJ n. 184/2013

a. Art. 4º da Resolução CNJ n. 184/2013

A  Resolução  CNJ  n.  184/2013  dispõe,  em  seu  art.  4º,  que  os
anteprojetos  de  lei  encaminhados  ao  CNJ devem estar  acompanhados  de:
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelece o art. 17
da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)  (inciso  I);  estimativa  do  impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes  (inciso  II);  simulação  que  demonstre  o  impacto  da  despesa
considerados os limites para despesas com pessoal estabelecidos no art. 20 da
LRF  (inciso  III);  e,  estudo  técnico,  fundamentado,  com  justificativa  e
comprovação de atendimento dos critérios estabelecidos nesta Resolução.

O atendimento aos incisos de I, II e III do art. 4º da Resolução do CNJ n.
184/2013,  em  razão  da  análise  financeiro-orçamentária,  foi  atribuída  ao
Departamento de Acompanhamento Orçamentário - DAO. Quanto ao inciso IV,
uma vez que o  anteprojeto  de  lei  não foi  encaminhado previamente  à sua
proposição junto ao Poder Legislativo, tendo sido, inclusive, já convertido em
Lei Complementar, pode-se afirmar que ele não foi atendido.

b. IPC-Jus – Art. 5º da Resolução CNJ n. 184/2013

O art. 5º da Resolução CNJ n. 184/2013 determina que somente
sejam apreciados pelo CNJ os anteprojetos de lei de tribunais que, uma vez
aplicado o Índice de Produtividade Comparada da Justiça - IPC-Jus, alcancem
o “intervalo de confiança” do seu ramo de Justiça.

O IPC-Jus é construído utilizando-se uma técnica de análise de
dados  denominada  Análise  Envoltória  de  Dados  (DEA,  do  inglês, Data
Envelopment Analysis).

A  metodologia  DEA é  uma técnica  de análise  multivariada,  ou
seja, uma técnica voltada para casos em que se deseja sintetizar o resultado
com base em mais de duas variáveis ou indicadores. O método tem por intuito
estabelecer  uma  medição  entre  o  que  foi  produzido  (denominado  output)
considerando-se os recursos de cada tribunal (denominados inputs). Trata-se
de  uma  metodologia  de  análise  de  eficiência  que  compara  o  resultado
otimizado com a eficiência de cada unidade (nesse caso, os tribunais). Dessa
forma, é possível  fornecer dados quantitativos sobre o quanto cada tribunal
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deve  aumentar  na  produtividade  para  alcançar  a  fronteira  de  produção,
considerando-se os recursos de que cada um dispõe, além de se estabelecer
um indicador de avaliação para cada unidade.

Na  análise  de  eficiência  dos  tribunais,  adotou-se  o  modelo
denominado por  CCR orientado aos outputs,  apresentado originalmente por
Charnes et  al  (1978).  O modelo CCR trabalha com retornos constantes de
escala, o que significa que variações nos insumos (inputs) produzem variações
proporcionais  nos produtos  (outputs).  Além disso,  o  modelo  é  orientado ao
output, o que significa que há interesse em identificar o quanto o tribunal pode
aumentar  em  termos  de  baixa  de  processos  (maximizando  o  resultado),
mantendo seus recursos fixos, já que a redução de orçamento e da força de
trabalho muitas vezes não é viável.

A  técnica  DEA foi  aplicada  aos  dados  constantes  do  Sistema
Justiça em Números, a fim de verificar a capacidade produtiva de cada tribunal,
considerando-se  os  insumos  disponíveis.  A  seleção  das  variáveis  para  a
definição dos inputs foi feita com o intuito de contemplar a natureza dos três
principais  recursos  utilizados  pelos  tribunais:  os  recursos  humanos,  os
financeiros  e  os  próprios  processos.  O  processo  de  seleção  partiu  da
categorização das variáveis nos critérios definidos a seguir,  permitindo-se a
utilização  em  parte  do  método  multicritério  em  conjunto  com  critérios
subjetivos.

Os inputs foram divididos em:

a)   Exógeno  (não  controlável): relativos  à  própria  demanda
judicial.  Os  testes  empreendidos  levaram  em  consideração
tanto  o  quantitativo  de  casos  pendentes,  quanto  o  de
processos baixados, revelando-se a soma desses, ou seja, o
total  de processos que tramitaram como variável  explicativa
para os resultados de eficiência.  Foram desconsiderados da
base de cálculo os processos suspensos, sobrestados ou em
arquivo  provisório,  as  execuções  fiscais  e  as  execuções
penais. 

b)    Endógeno (controlável):

b.1) Recursos financeiros: utilizou-se a despesa total de cada
tribunal excluída a despesa com pessoal inativo e as despesas
com projetos de construção e obras, tendo em vista que tais
recursos não contribuem diretamente  com a produção ou a
produtividade dos tribunais;
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b.2)  Recursos  humanos: como  dados  de  força  de  trabalho
foram  utilizados  o  número  de  magistrados  e  de  servidores
(exceto terceirizados e estagiários).

Com relação ao output, tem-se que a variável total de processos
baixados é aquela que melhor representa o fluxo de saída dos processos do
Judiciário  sob  a  perspectiva  do  jurisdicionado  que  aguarda  a  resolução  do
conflito.

Sendo assim, o modelo considera o total de processos baixados
em relação ao total de processos que tramitaram, o quantitativo de magistrados
e servidores (com exceção de estagiários e terceirizados) e a despesa total do
tribunal (excluídas as despesas com pessoal inativo e com obras).

Na tabela a seguir apresenta-se o IPC-Jus obtido por cada um
dos Tribunais de Justiça - TJs no ano de 2020, usando a técnica anteriormente
descrita,  cujo  resultado  encontra-se  também  publicado  no  último  Relatório
Justiça em Números:
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Tabela 1 – IPC-Jus dos Tribunais de Justiça em 2020

Tribunal de Justiça IPC-Jus

Acre 100,00%
Rio de Janeiro 100,00%
Paraná 100,00%
Rondônia 100,00%
Distrito Federal e Territórios 100,00%
Santa Catarina 100,00%
Rio Grande do Norte 100,00%
Bahia 100,00%
Rio Grande do Sul 94,10%
Sergipe 92,35%
Mato Grosso 90,63%
Roraima 89,75%
São Paulo 84,82%
Mato Grosso do Sul 80,44%
Paraíba 78,63%
Amazonas 78,19%
Goiás 77,95%
Ceará 77,35%
Minas Gerais 76,82%
Alagoas 69,40%
Tocantins 68,94%
Maranhão 67,50%
Espírito Santo 61,00%
Amapá 60,84%
Piauí 56,56%
Pernambuco 56,45%
Pará 47,81%

Segundo o Anexo da Resolução do CNJ nº 184/2013, o intervalo de
confiança  do  IPC-Jus  tem  por  objetivo  estabelecer  um  ponto  de  corte  de
seleção dos tribunais mais eficientes, dentro do mesmo ramo de justiça, sendo
calculado pelo limite ICIPCJUS = MÉDIA(IPCJUS) + 1.96 . RAIZ QUADRADA
(DP^2/n), onde

n é o número de tribunais pertencentes ao ramo de justiça;

MÉDIA(IPCJUS), é o IPC-Jus médio do ramo de justiça, e;

DP, é o desvio padrão do IPC-Jus.
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De  acordo  com  a  metodologia  apresentada,  o  intervalo  de
confiança do IPC-Jus para a Justiça Estadual, em 2020, é de 87,90% (oitenta e
sete inteiros noventa centésimos por cento), ou seja, segundo o critério do art.
5º da Resolução do CNJ n. 184/2013 somente os TJs com IPC-Jus superior
a 87,90% (oitenta e sete inteiros noventa centésimos por cento) devem ter os
méritos  dos  anteprojetos  de  lei  de  criação  de  cargos,  funções  e  unidades
judiciárias apreciados pelo CNJ.

Como o resultado do IPC-Jus do TJMA foi 67,50% (sessenta e
sete e meio por cento), a Lei Complementar, ora em análise, não apresentou,
em sua gênese, anteprojeto de lei que estivesse de acordo com o art. 5º da
Resolução CNJ n. 184/2013, o que por si só já obstaria a análise quanto aos
demais critérios da Resolução CNJ n. 184/2013.

II – Resolução CNJ 219/2016

Inicialmente, ressalta-se que a Resolução CNJ n. 219/2016 se aplica tão
somente  a  servidores,  não fazendo referência  à  magistratura.  Desta  forma,
somente  podem ser  analisados  em relação  à  Resolução  CNJ  219/2016,  a
criação dos cargos em comissão.

De acordo com o Painel de Priorização do Primeiro Grau, disponível em
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=5903cd99-fb51-4e0a-902c-
69a1ccc927f2&sheet=a4f45bea-0eba-4c69-86ba-c0dade06999c&lang=pt-
BR&opt=currsel,  para equalizar  os  cargos em comissão,  seria  necessária  a
migração de cargos em comissão do segundo  para o primeiro grau cuja soma
dos valores integrais equivalessem a R$ 4.091.963,49 (quatro milhões, noventa
e um mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). 

Portanto, a criação de cargos em comissão pela Lei Complementar nº
242/2022, aumenta ainda mais o desequilíbrio já existente entre o primeiro e o
segundo graus de jurisdição, indo, assim, de encontro com a Resolução CNJ n.
219/2016.

III – Resolução CNJ 194/2014

A Resolução CNJ n. 219/2016 tem como fundamento a Resolução CNJ
194/2014,  ou  seja,  a  primeira  apresenta  critérios  para  o  atendimento  dos
princípios elencados pela segunda. 
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Desta  forma,  uma vez  que  a  Lei  Complementar  n.  242/2022  vai  de
encontro com Resolução CNJ n. 219/2016, ela também não se adequa aos
princípios dispostos na Resolução CNJ 194/2014.

IV – Conclusão

Caso  o  anteprojeto  de  lei  que  deu  origem  à  Lei  Complementar  n.
242/2022 do Estado do Maranhão tivesse sido submetido ao CNJ para análise
e  elaboração  de  Parecer  de  Mérito  sobre  Anteprojeto  de  Lei  (PAM)
previamente à sua edição, a conclusão do parecer deste Departamento seria
no sentido de que o ato não atende ao disposto na Resolução CNJ 184/2013 e
que  seu  conteúdo  não  se  adequa  aos  princípios  e  critérios  dispostos  nas
Resoluções CNJ 194/2014 e 219/2016.

É o que temos a informar.

Respeitosamente,

PEDRO HENRIQUE DE PÁDUA AMORIM

Oficial de Gabinete – DPJ/CNJ

De acordo.

Respeitosamente,

GABRIELA MOREIRA DE AZEVEDO SOARES

Diretora Executiva – DPJ/CNJ
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