RELATÓRIO - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - 2016

O presente relatório visa atender a Res. 215/2015, de 16 de dezembro de 2015, que
dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12527/2011, no âmbito do Poder
Judiciário.
Durante o ano de 2016 a Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região –
TRT-PR recebeu 2562 (duas mil, quinhentas e sessenta e duas) manifestações, das quais 82
(oitenta e duas) são pedidos de acesso à informação, o que corresponde a 3% das
manifestações recebidas durante o ano.
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Em 2016, dos 82 (oitenta e dois) pedidos de acesso à informação 71 (setenta e um)
foram deferidos, 09 (nove) não foram processados, por não observarem os requisitos da Lei nº
12.527/2011, da Resolução CNJ nº 215/2015 e da Resolução Administrativa nº 45/2018, do
Tribunal Pleno deste Regional; 01 (um) pedido foi atendido parcialmente, ao fundamento de que
o Regional não possuía uma das informações solicitadas, e 01 (um) pedido foi indeferido, ao
fundamento de que o Regional não possuía os dados solicitados, conforme o disposto no caput
do art. 10 e § 1º, III, do art. 11 da Lei 12.527/201; no art. 13, inciso III, da Resolução CNJ
215/2015 e no art. 11, inciso IV, da Resolução Administrativa nº 45/2018, do Tribunal Pleno
deste Regional.

Dos 82 (oitenta e dois) pedidos de acesso a informação, 78 (setenta e oito) foram
formulados por pessoas físicas e 4 (quatro) por pessoas jurídicas.
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Das 78 (setenta e oito) pessoas físicas, 59% são do sexo masculino e 41% do sexo
feminino.
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Treze pessoas, o que equivale a 16% dos solicitantes, informaram a profissão: 8 (oito)
são servidores públicos, 3 (três) autônomos, 1 (um) estudante e 1 (um) jornalista.
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Apenas 6 (seis) pessoas informaram sua escolaridade. Todos com curso superior.
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Os canais de acesso mais utilizados para contato foram o e-mail, em 49% dos casos, e o
formulário eletrônico, em 48% dos pedidos.
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Com relação à origem dos pedidos de acesso, 42 apresentaram essa informação. A
maioria, 13 (treze), são oriundos do Paraná, 7 (sete) do Distrito Federal, 3 (três) de Minas
Gerais, 3 (três) de São Paulo, 3 (três) do Rio Grande do Sul, 3 (três) do Espírito Santo, 2 (dois)

de Santa Catarina, 2 (dois) da Baia, 1 (um) do Rio de Janeiro, 1 (um) de Rondônia), 1 (um) do
Rio Grande do Norte, 1 (um) de Pernambuco, 1 (um) de Goiás e 1 (um) do Amazonas.
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Os assuntos tratados pelos solicitantes foram principalmente relativos ao concurso
público (47 pedidos de informação), dados estatísticos (16) e estrutura (10) do TRT-PR.
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O Edital nº 1/2015 informou a Abertura de Inscrições para o concurso de servidores no
TRT-PR em 16/9/2015 e o resultado final deste foi publicado no Edital 7, de 14 de março de
2016. Os principais temas de interesse dos manifestantes, relativos ao concurso, disseram
respeito ao número de cargos vagos; informações sobre previsão de autorização de nomeação;
número de servidores com abono de permanência e quantitativo de pedidos de aposentadoria
em andamento.
Os pedidos relativos a dados estatísticos, na maioria dos casos, visaram à obtenção de
dados para pesquisas acadêmicas; matérias jornalísticas e sobre ajuizamento de ações.
Já, os pedidos de informação sobre a estrutura do Tribunal disseram respeito a dados
sobre o quantitativo do quadro de servidores; remuneração; licitação; vacância; criação de
cargos e Varas; entre outros.

