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Boletim do Judiciário

Tribunal Valor/Benf FINAL Valor TRT 2 Diferença R$ Diferença %

JF 1o Grau R$ 127,73 R$ 118,44 -R$    9,30 -7,85%

TRF 3a. Região R$ 153,07 R$ 118,44 -R$ 34,64 -29,25%

T.R.E. SP R$ 153,00 R$ 118,44 -R$ 34,56 -29,18%

JUST. MILITAR R$ 148,00 R$ 118,44 -R$ 29,56 -24,96%

TRT 2 R$ 118,44 R$ 118,44 R$   - 0,00%

Comparação entre os tribunais em São Paulo

Contribuição em reais de todos os TRTs e TST para assitência médica e odontológica. 

TRT da 2ª Região tem um dos menores orçamentos 
para assistência médica por beneficiário do país
Estudo da assessoria econômica do Sintrajud revela que apenas seis TRTs no Brasil contribuem com menos do que o da 2ª região. Situação se repete em todas as outras comparações

A contribuição mensal do TRT-2 

para ajudar no custeio da Assis-

tência Médica e Odontológica de 

servidores e dependentes é uma 

dos menores do país. É a menor 

quando comparada a dos três 

segmentos do Judiciário em São 

Paulo (JF, TRE e JM). É uma das 

menores quando comparada a dos tribunais superio-

res e é uma das menores se comparada a de todos os 

outros TRTs do país. A constatação é do economista 

Washington Moura Lima e está em recente estudo.

Dividindo o orçamento autorizado da rubrica de 

assistência médica e odontológica para 2013 pelo 

número de beneficiários, o estudo constata que o 

TRT-2 contribui mensalmente com R$ 118,44 para 

cada beneficiário.

Em todo o país, apenas seis tribunais contribuem 

com valores inferiores aos do TRT-2. Sendo que a 

contribuição paga na 2ª Região Trabalhista é 13,99% 

inferior à média nacional.

“Até alguns anos atrás, na média por beneficiado, o 

TRT-2 estava bem melhor colocado em comparação 

a outros tribunais do trabalho”, explica Washington, 

para quem o problema está em “saber como o tribu-

nal de São Paulo ficou em situação tão ruim”. (Veja 

na tabela acima a diferença entre a contribuição 

dos demais segmentos do Poder Judiciário no esta-

do de São Paulo).

Os servidores da Justiça Trabalhista fazem um dia de 
paralisação para reivindicar que o TRT-2 amplie a sua 
participação no plano de assistência médica. Diante do 
pesado reajuste no plano médico, os servidores decidi-
ram mostrar à presidente do TRT-2 que não estão sa-
tisfeitos. Além da paralisação, a categoria vai recolher o 
abaixo-assinado que está circulando em toda 2ª Região 
desde a semana passada. A sua participação é funda-
mental na coleta de assinaturas e na paralisação!
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COMPARATIVO ENTRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA E O PERCENTUAL "IDEAL"

 Autorizado Liquidado % Liquidado % Ideal Diferença % Diferença em R$

TRT 2 ASSIST MED 26.416.320 5.498.364 20,81% 33,97% 13,16% 3.475.947

TRT 2 GND 3 223.326.708 50.630.957 22,67% 33,97% 11,30% 25.238.938

JT ASSIST MED 216.261.900 61.719.531 28,54% 33,97% 5,43% 11.750.265

JT GND 3 1.824.804.867 437.501.172 23,98% 33,97% 10,00% 182.432.536

Ano Dotação Inicial Cred. Supl. Autorizado No. Benef. Valor/Benf INICIAL Valor/Benf FINAL

2013 26.416.320 - 26.416.320 18.587 R$ 118,44 R$ 118,44

2012 18.116.280 2.673.000 20.789.280 16.712 R$   90,34 R$ 103,66

2011 16.235.304 2.193.352 18.428.656 12.292 R$ 110,07 R$ 124,94

Por que o TRT-2 chegou nessa situação?

O estudo realizou as mesmas estimativas na Justiça 
do Trabalho em âmbito nacional. Para a rubrica as-
sistência médica e odontológica foram liquidados R$ 
61,7 milhões, ou 28,54% do orçamento anual. Como 
deveriam ter sido liquidados 33,97% há um saldo de 
5,43% no orçamento, até o momento.

Já no GND 3, a diferença entre o que deveria ter 
sido liquidado e o que efetivamente foi é de 10%, re-
presentando um saldo de R$ 182,4 milhões.

“Obviamente que as comparações acima, são ape-
nas para ilustrar que é possível o remanejamento de 
uma parte pequena dos valores contidos nessa rubri-
ca para minimizar um pouco a grave situação nessa 

questão do TRT-2”, explica Washington no estudo.
Haveria ainda outra fonte de recursos para mini-

mizar a situação. Na Lei Orçamentária Anual consta 
a dotação de R$ 417,7 milhões para benefícios so-
ciais. Entretanto, até 04 de maio, não foi executado 
nenhum montante nessa rubrica.

O economista ainda frisa que o aumento de 105% 
por beneficiado no Poder Judiciário, previsto para 
ocorrer até 2015, conforme foi divulgado, “é bas-
tante significativo”. “[Portanto], uma eventual vinda 
de crédito suplementar não afetaria o orçamento do 
próximo ano, pois há a perspectiva de crescimento 
do orçamento nos próximos anos”, explica.

Parte da resposta está presente no estudo. De acordo 

com Washington, uma parcela da redução orçamentá-

ria do TRT-2 está na diminuição dos valores por bene-

ficiário entre 2011 e 2013. “Em 2011, o valor mensal foi 

de R$ 124,94. Em 2012, de R$ 103,66”, explica. Embora 

o valor atual seja superior ao do ano passado, ainda é 

inferior àquele praticado há dois anos.

Outra parte da resposta está na evidente falta de re-

ajuste para a rubrica, que vem se consolidando como 

prática ao longo dos anos. O economista ilustra que se 

os valores praticados em 2011 tivessem sido reajustados 

pelo Índice de Custo de Vida (ICV), do Dieese, hoje o 

TRT-2 deveria contribuir mensalmente com R$ 141,04, 

ou seja, o valor estaria em 19,08% acima do total.

Embora haja previsão de unificação dos benefícios  

até 2015, a defasagem existente no TRT-2 é flagrante, 

não havendo nenhuma explicação lógica para as dis-

torções entre os tribunais no país.

Os servidores da 2ª Região Trabalhista recebe-

ram um comunicado da presidência do tribunal 

onde se afirma que “não há possibilidade do Tri-

bunal neste ano aumentar a sua participação no 

custeio do Plano de Saúde de magistrados e ser-

vidores, pois esta contribuição é definida por lei 

orçamentária da União e dotação específica para 

esta finalidade que não pode ser alterada por de-

cisão da Administração do Tribunal”.

Se a alteração orçamentária não cabe, isolada-

mente, à administração do TRT-2, “nada a im-

pede de reivindicar junto ao CSJT o aumento da 

dotação, como ocorreu em vários anos para essa 

rubrica e tantas outras no orçamento do tribunal”, 

argumenta Washington.

No estudo, o economista define que até 04 de 
maio, quando foram obtidos os dados para o le-
vantamento, o tribunal deveria ter executado 
33,97% de seu orçamento. Este seria o percentual 
“ideal”. Mas, até a data, o TRT-2 havia executa-
do 20,81% do orçamento em assistência médica e 
odontológica. No período, deixou-se de liquidar 

13,16% da dotação, o que corresponde a R$ 3,4 
milhões. A dotação desta rubrica neste ano é de 
R$ 26,4 milhões.

Ainda no TRT-2 verificou-se situação seme-
lhante no chamado Grupo de Natureza de Despe-
sas 3 (GND). Trata-se de um grupo do orçamento 
onde estão inseridas as despesas administrativas 

e os benefícios sociais. Com dotação de R$ 223,3 
milhões para o ano, foram liquidados desta rubri-
ca, até 04 de maio, R$ 50,6 milhões, ou 22,67%. 
No período, deveriam ter sido liquidados 33,97%. 
Ou seja, o TRT-2 deixou de liquidar 11,30% de 
seu orçamento “ideal”, o que equivale a um, saldo 
de R$ 25,2 milhões.

Execução orçamentária no TRT-2

Execução em âmbito nacional

Possibilidades de suplementação

Para o Sintrajud, diante da redução orçamentá-
ria por beneficiado entre 2011 e 2013; do fato de 
o TRT-2 deter a menor dotação por beneficiado 
entre os tribunais de São Paulo, e essa desigual-
dade que se repetir em nível nacional; de o TRT-2 
estar o 19º lugar nas dotações por beneficiados na 
JT é necessário procurar, principalmente junto ao 
CSJT e ao TST, alguma forma de remanejamen-
to de dotação para o TRT-2. Essa prática ocorre 
regularmente durante a execução do orçamento 
deste e de praticamente todos os outros tribunais 
do país. Isso também está de acordo com o que 
prevê a LOA de 2013.

Mais verbas


