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I – OBJETIVO 

 

Atender Solicitação de Trabalho do Deputado Gabriel Chalita, 

SISCONOF nº 495/2014, referente à adequação orçamentária e financeira 

do PL 7.027/2013, de autoria do Tribunal Superior Eleitoral, que cria cargos 

efetivos e funções comissionadas nos quadros de pessoal dos Tribunais 

Regionais Eleitorais, destinados às zonas eleitorais e transforma funções de 

chefes de cartórios.  

 

II – SÍNTESE DO PROJETO DE LEI 
 

 

O Projeto de Lei nº 7.027/2013, apresentado na Câmara dos 

Deputados em 20.12.2013, por iniciativa privativa do Tribunal Superior 

Eleitoral, cria cargos efetivos e funções comissionadas nos quadros de 

pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais, destinados às zonas eleitorais e 

transforma funções de chefes de cartórios.  

A proposta contempla: 

I – a criação 166 cargos efetivos de Analista Judiciário e de outros 166 

de Técnico Judiciário, bem como de 167 funções comissionadas de Chefe de 

Cartório Eleitoral, nível FC-6, e outras 167 de Assistente I, nível FC-1, para 

as zonas eleitorais indicadas no Anexo I; 

II – a transformação de 314 funções comissionadas de nível FC-4 e de 

outras 2.559 de nível FC-1 em funções de Chefes de Cartório, nível FC-6, 

conforme especificado no Anexo II; 

III – a criação das 2.873 funções comissionadas de Assistente I, nível 

FC-1, conforme detalhado no Anexo III.  
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Nos termos da justificação, a implementação da proposta importa em 

acréscimo de despesa de R$ 151,6 milhões. 

A proposição foi originalmente distribuída à CTASP para exame de seu 

mérito, tendo sido aprovada em 21.05.2014. Igualmente, foi distribuída para 

exame de admissibilidade orçamentária e financeira da Comissão de 

Finanças e Tributação – CFT, e admissibilidade constitucional e juridicidade 

pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania – CCJC. A Proposição 

sujeita-se à apreciação conclusiva pelas Comissões. 

 

III – ANÁLISE 

 

O art. 169, § 1º, da Constituição dispõe que a criação de cargos, 

empregos e funções só poderá ser efetivada se houver prévia dotação 

orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e 

aos acréscimos dela decorrentes e, ainda, se houver autorização específica 

na lei de diretrizes orçamentárias.  

Em observância ao dispositivo constitucional, as LDOs têm 

disciplinado a matéria, remetendo a anexo específico da Lei Orçamentária 

(Anexo V) a autorização para a criação de cargos, empregos e funções. 

O Anexo V da Lei Orçamentária para 2014 não contém autorização 

nem dotação para a criação dos cargos efetivos e das funções comissionadas 

pretendidas pelo projeto em análise.  

 

IV – CONCLUSÃO 
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O projeto de Lei nº 7.027, de 2013, de autoria do Tribunal Superior 

Eleitoral, não satisfaz hoje as exigências do art.169, § 1º, incisos I e II, da 

Constituição Federal, que só permite a criação de cargos e funções com a 

existência de prévia dotação orçamentária para atender aos acréscimos de 

despesa dela decorrentes, bem como autorização específica na lei de 

diretrizes orçamentárias. 

 

 

Brasília, 09 de junho de 2014. 

 

 

Salvador Roque Batista Júnior Sérgio Tadao Sambosuke 

Consultores de Orçamento e Fiscalização Financeira 
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