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Status de completude de contracheques no
Painel de Remuneração dos Magistrados do
CNJ
Em concordância com o Termo de Cooperação Técnica nº 079/2021 celebrado
entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Transparência Brasil, nos autos do
processo nº 02637/2021, e as tarefas definidas durante a reunião de trabalho
entre a Transparência Brasil e o CNJ, realizada em 21 de outubro de 2022,
apresentamos o relatório a seguir com os achados referentes à completude de
contracheques no Painel de Remuneração dos Magistrados do CNJ, por órgão,
ano e mês.

Foram analisados os contracheques publicados de janeiro de 2018 a outubro de
2022. Os dados foram coletados entre 24 de novembro e 02 de dezembro.
Neste relatório, constam os Tribunais de Justiça estaduais e do Distrito Federal e
dos Territórios, os Tribunais Regionais Federais da 1ª à 5ª Região, os Tribunais
Regionais do Trabalho, os Tribunais de Justiça Militar de São Paulo, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul, e o Superior Tribunal de Justiça.

Considera-se os contracheques como ausentes para determinado mês quando
o tribunal não prestou qualquer informação de contracheque ou quando
prestou informações de maneira parcial, com apresentação sumarizada do total
de gastos do órgão em apenas uma linha ou de contracheques incompletos que
não contenham dados necessários sobre todos os seus membros.

No total, estão ausentes os contracheques de 30 meses para o STF; 1 mês para
o STJ; 2 meses para os TJMs; 99 meses para os TRTs; 4 meses para os TRFs; e 117
meses para os TJs.

A seguir, apresentamos as visualizações contendo a completude mensal de
contracheques dos tribunais avaliados, bem como sua descrição.
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Órgãos superiores

A visualização acima conta com dados do Supremo Tribunal Federal por conta
do agrupamento realizado no âmbito do projeto DadosJusBr. Contudo, apenas o
Superior Tribunal de Justiça faz parte do Painel de Remuneração dos
Magistrados do CNJ. No caso, para o STJ, destaca-se a ausência do contracheque
de julho de 2022.

Tribunais de Justiça Militar

No Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, não consta o contracheque de junho
de 2022.

No Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, não consta o contracheque de
fevereiro de 2022.
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Tribunais Regionais do Trabalho

Para os 24 Tribunais Regionais do Trabalho coletados, encontramos lacunas na
completude dos contracheques em 18 deles. A seguir, listamos os tribunais com
contracheques ausentes e seus respectivos meses faltantes em cada ano:

TRT-1:
2021: março;
2022: janeiro.

TRT-4:
2021: outubro.

TRT-5:
2021: novembro;
2022: maio, junho e julho.
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TRT-6:
2022: maio.

TRT-7:
2020: outubro, novembro e dezembro;
2021: outubro e novembro;
2022: outubro.

TRT-8:
2022: outubro.

TRT-9:
2022: maio.

TRT-10:
2022: setembro.

TRT-11:
2020: novembro;
2021: outubro;
2022: setembro.

TRT-12:
2018: janeiro e setembro;
2022: outubro.

TRT-13:
2021: de maio a dezembro;
2022: todos os meses até o momento.

TRT-14:
2019: outubro e novembro;
2020: outubro, novembro e dezembro;
2021: todos os meses;
2022: todos os meses até o momento.
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TRT-16:
2022: setembro e outubro.

TRT-19:
2022: janeiro.

TRT-21:
2021: outubro, novembro e dezembro;
2022: todos os meses até o momento.

TRT-22:
2018: novembro;
2022: agosto, setembro e outubro.

TRT-23:
2022: abril, maio e julho.

TRT-24:
2020: abril e maio.
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Tribunais Regionais Federais

Para os Tribunais Regionais Federais coletados, as lacunas nos contracheques se
concentram apenas no ano de 2022:

TRF-2: setembro.

TRF-3: janeiro.

TRF-4: julho.

TRF-5: outubro.
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Tribunais de Justiça estaduais e DFT

Por fim, para os Tribunais de Justiça estaduais e do Distrito Federal e dos
Territórios, constatamos a ausência de diversos contracheques desde 2019.

TJ-AC:
2021: novembro;
2022: outubro.

TJ-AL:
2021: agosto;
2022: de maio a outubro.
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TJ-BA:
2020: janeiro;
2021: janeiro.

TJ-CE
2019: outubro e novembro;
2020: outubro, novembro e dezembro;
2021: todos os meses;
2022: janeiro e abril.

TJ-ES:
2022: fevereiro.

TJ-MA:
2022: fevereiro.

TJ-MG:
2019: de junho a dezembro;
2020: agosto;
2021: dezembro;
2022: outubro.

TJ-MT:
2019: junho e julho;
2021: dezembro.

TJ-PA:
2021: outubro;
2022: março.

TJ-PE:
2022: março e agosto.

TJ-PI:
2019: outubro, novembro e dezembro;
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2020: todos os meses;
2021: todos os meses;
2022: todos os meses até o momento.

TJ-PR:
2021: novembro.

TJ-RN:
2022: outubro.

TJ-RR:
2019: julho a dezembro;
2020: de janeiro a setembro, dezembro;
2021: outubro;
2022: maio.

TJ-SE:
2019: agosto;
2020: janeiro.

TJ-SP:
2022: abril e maio.

TJ-TO:
2020: março, abril e maio;
2022: setembro e outubro.
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