24/03/2011
CÂMARA APROVA MAIS QUATRO PROJETOS DE LEI DE
AUTORIA DO TST

Após intensa articulação de sete Tribunais Regionais do Trabalho, juntamente
com a Assessoria Parlamentar do Tribunal Superior do Trabalho, que culminou em acordo
entre as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, firmado na semana anterior, mais
quatro proposições de autoria do TST foram apreciadas hoje (24) pelo Plenário daquela
Casa.
- PL 5238/05 - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP): convalida
ato que criou 76 cargos em comissão e 1275 funções comissionadas.

O Projeto encontrava-se sobrestado desde 2006, por força de um recurso contra
decisão conclusiva da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, cujo primeiro signatário, é o Deputado Arlindo Chinaglia, que se encontrava
em compromisso fora da Câmara, mas, avisado pela Assessoria Parlamentar do Tribunal
Superior do Trabalho, chegou a tempo de orientar a votação. O Projeto não gera impacto
orçamentário-financeiro, conforme consta no Anexo V da Lei nº 12.381, de 2011 (Lei
Orçamentária Anual). O Plenário, seguindo a mesma orientação, rejeitou o recurso,
propiciando que a matéria prossiga a sua tramitação.
- PL 5548/2009 - Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI): cria 3
Varas do Trabalho, 3 cargos de juiz do trabalho, 3 cargos em comissão e 15 funções
comissionadas.
Estiveram presentes na sessão, os Desembargadores Arnaldo Boson Paes e
Manuel Edilson Cardoso, os quais contaram com o apoio dos Deputados Assis Carvalho,
Julio César e Paes Landim.
- PL 5549/2009 - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT): cria 5
Varas do Trabalho, 5 cargos de juiz do trabalho, 30 de analista judiciário e 32 de técnico
judiciário, 5 cargos em comissão e 41 funções comissionadas.
O Deputado Valtenir Pereira pronunciou-se favoravelmente à aprovação do
projeto destacando a importância da criação de novas Varas para o Estado do Mato Grosso.
Assistiram a manifestação do parlamentar o Desembargador Presidente do TRT, Osmair
Couto, e o Diretor-Geral, Ércio Lins.
- O PL 5545/2009 - Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB): cria 2
cargos de juiz de Tribunal.
Manifestaram-se favoravelmente ao projeto os Deputados Aguinaldo Ribeiro e
Romero Rodrigues. A Deputada Nilda Gondim, atenta à matéria, prestou seu apoio ao
TRT. Na sessão, representou o Tribunal o Presidente da AMATRA XIII, Adriano
Mesquita Dantas, e o Vice-Presidente, Marcelo Maia.
O Deputado Lincoln Portela (líder do PR), autor dos requerimentos de urgência
para os projetos, fez encaminhamento favorável, destacando a premente necessidade de
aprovação das matérias.
As quatro matérias seguem para o Senado Federal.
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