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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000262-81.2017.2.00.0000
Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES

 

DECISÃO LIMINAR 

  

Trata-se de  apresentado pelo PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS SINDICATO

DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO -  SINDIJUDICIÁRIO/ES em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

, em que se requer, liminarmente, a suspensão ouESTADO DO ESPÍRITO SANTO

prorrogação do prazo para a implantação das Resoluções CNJ de nºs 219/2016 e 243/2016,

que tratam da distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança

nos órgãos do Poder Judiciário de 1º e 2º graus, dentre outros pedidos.

O procedimento foi originariamente distribuído ao Conselheiro Lélio Bentes,

o qual determinou o encaminhamento destes autos ao meu gabinete para análise de

eventual prevenção e/ou dependência, nos termos dos artigos 44, §5º, e 45, §2º, do RICNJ,

haja vista ter verificado que “as questões tratadas neste procedimento dizem respeito, em

sua quase totalidade, à aplicação das Resoluções CNJ nºs 219 e 243/2016, cujo

cumprimento está sendo acompanhado pelo procedimento CUMPRDEC nº 2210-92” (ID

2163187).

Conforme despacho constante do ID 2165850 aceitei a prevenção, fato que

gerou a redistribuição deste feito à minha relatoria.

Adoto o bem lançado relatório, inserto no Despacho proferido pelo

Conselheiro Lélio Bentes (ID 2163187), qual seja:

“Trata-se de pedido de providências, com pedido de liminar, instaurado a requerimento
do SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO em face do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, em que se requer,
liminarmente, a suspensão ou prorrogação do prazo para a implantação das Resoluções
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CNJ de nºs 219/2016 e 243/2016, que tratam da distribuição de servidores, de cargos em
comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de 1º e 2º graus. 

Relata o Requerente que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo vem
desvirtuando o objetivo central das mencionadas resoluções - a priorização do 1º grau -
e que as condições de trabalho no Judiciário capixaba são extremamente precárias, seja
pela exiguidade do número de servidores - quadro agravado pelo número excessivo de
servidores cedidos a outros órgãos e licenciados para tratamento de interesses
particulares -, seja pelo desvirtuamento dos contratos de estágio e pela suspensão das
remoções dos servidores há pelo menos 2 anos.  

Supõe que a inspeção realizada no TJ/ES, em julho de 2016, contenha o relato da
situação ora descrita, assim como os procedimentos já instaurados por iniciativa da
OAB/ES, com as mesmas queixas.

Relata que o Comitê Gestor Regional, instituído a partir das Resoluções do CNJ, antes
referidas, elaborou minuta de resolução e de anteprojeto de lei para a efetivação do
comando emanado do Conselho. Todavia, apesar de o Presidente do Sindicato haver
participado das atividades do Grupo, foi-lhe dado prazo exíguo para o oferecimento de
sugestões e críticas, pois o prazo correu durante o recesso do Poder Judiciário.

Tece críticas à minuta de Resolução elaborada pelo Comitê Gestor Regional e, ao final,
requer a concessão da liminar para que se determine:

a) a suspensão ou prorrogação do prazo para a implantação das Resoluções de nºs 219 e
243/2016 até a efetivação integral dos processos de remoção abertos pelos Editais de nºs
39/2015, 46/2015 e 47/2015, a cessação das localizações indevidas, cessão de servidores
e licenças para trato de interesses particulares e a realização de concurso público para
suprimento das vagas;

b) caso não seja este o entendimento deste Conselho, determine-se a suspensão ou
dilação do prazo para apresentação de críticas e sugestões, bem como do prazo para
implantação das referidas Resoluções e do cronograma estabelecido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, até o fornecimento dos dados oficiais de Lotação
Paradigma e dos que ora se solicita, bem como até o pareamento dos prazos de
implantação entre o Primeiro e Segundo Graus;

c) sejam fornecidos os dados atuais para fins de Lotação Paradigma e outros que o
Tribunal dispuser, relativamente ao caso, ainda que não atualizados, à Entidade
Representativa dos servidores;

d) seja fornecida a minuta atual do projeto de lei que se pretende encaminhar à
Assembleia Legislativa para análise de extinção de vagas e outras consequências;

e) sejam cessados todos os atos de disposição (localização provisória), salvo os
sustentados por motivo de doença ou acompanhamento de cônjuge, em atenção ao
interesse público;

f) sejam cessados todos os atos de cessão de servidores para outros órgãos, em atenção
ao interesse público;

g) sejam cessados todos os atos de licença para tratamento de interesses particulares, em
atenção ao interesse público;

h) proceda-se à devolução dos servidores efetivos lotados em cargos comissionados na
Segunda Instância, originalmente lotados na Primeira Instância;
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i) seja fornecida cópia do relatório da Inspeção realizada por este Conselho de 04/07 a
06/07/2016, para fins de análise e considerações pela Entidade Requerente;

j)   sejam fornecidos os dados dos atos de disposição (localização provisória), inclusive
sustentados em motivo de doença ou acompanhamento de cônjuge, informando a
lotação originária do servidor e a de lotação provisória, prazos e motivos;

k)   sejam fornecidos os atos de cessão de servidores, indicando a lotação originária e os
órgãos para os quais foram cedidos e respectivos prazos;

l) sejam fornecidos os atos de licença para tratamento de interesses particulares,
informando a lotação originária e o prazo respectivo;

m) sejam fornecidos os dados dos servidores que permanecem bloqueados ou não
implementados, para efeito da remoção prevista nos Editais de nºs 39/2015, 46/2015 e
47/2015;

n) sejam fornecidos os números dos estagiários (contratados formal e informalmente),
indicando a quantidade e especificando a unidade de lotação (vara);

o) proceda-se à efetivação integral dos processos de remoção abertos pelo Editais de nºs
39/2015, 46/2015 e 47/2015;

p) seja determinada,  em definitivo, a suspensão e/ou prorrogação da implantação das
Resoluções de nºs 219 e 243/2016, até a efetivação integral dos processos de remoção
abertos pelos Editais de nºs 39/2015, 46/2015 e 47/2015, a cessação das localizações
indevidas, cessão de servidores e licenças para trato de interesses particulares e a
realização de concurso público para suprimento das vagas;

q) caso não seja este o entendimento deste Conselho, determine-se a suspensão ou
dilação do prazo para apresentação de críticas e sugestões, bem como o prazo para
implantação das referidas Resoluções e do cronograma estabelecido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, até o fornecimento dos dados oficiais de Lotação
Paradigma e dos que ora se solicita, bem como até o pareamento dos prazos de
implantação entre o Primeiro e Segundo Graus

r) seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que dê exato
cumprimento às Resoluções de nºs 219 e 243/2016, priorizando o Primeiro Grau,
redistribuindo a força de trabalho hoje existente no Segundo Grau para auxiliar aquele;

s) seja assinado prazo para auditagem dos dados.

 Intimado, o TJ/ES prestou informações nos autos (ID 2110108), dando conta de que o
Comitê Gestor Regional foi formado de acordo com o disposto na Resolução CNJ n.
194/2014, tendo como membro efetivo a Presidente do Sinijudiciário/ES, Sra. Adda
Maria Bettero Monteiro Lobato Machado, que tem participado ativamente das reuniões
em que se analisam as propostas elaboradas pelo Tribunal, validando-as, inclusive.
Ademais, vários dos pedidos formulados já foram contemplados na minuta de
Resolução, que é de conhecimento do Sindijudiciário/ES. Apesar da ampla participação
do Sindicato nos debates, não apresentou qualquer proposta de alteração da Resolução
ao Tribunal, limitando-se a encaminhar expediente em que se limita a questionar o
cronograma de implantação, a paridade na formação da comissão, a apresentação de
novos estudos de distribuição dos cargos de oficiais de justiça, assistentes sociais e
psicólogos, nenhuma delas acatada, pois diverge da metodologia prevista na Resolução
CNJ n. 219/2016. Quanto aos pedidos formulados, sustenta:
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a) as remoções abertas pelos editais números 39, 46 e 47, de 2015 foram suspensas para
que não se corra o risco de esvaziar as unidades judiciárias no interior do Estado;

b) o pleito da Requerente é desarrazoado, pois a minuta da nova Resolução prevê que as
“remoções bloqueadas são consideradas implementadas, pois do contrário seria
impossível apurar o número de vagas disponíveis para ocupação (movimentação) após a
definição da lotação paradigma”.

c) no tocante ao pedido relativo à cessação das localizações, destaca que todas as
localizações provisórias foram deferidas de acordo com o artigo 35 da Lei
Complementar n. 46/94 e 37-F da Lei Complementar n. 234/02, que prevê a
possibilidade de o Presidente do Tribunal, em situações temporárias e emergenciais, por
ato fundamentado publicado no DJ, localizar provisoriamente o servidor efetivo em
local diverso da lotação, em face do acúmulo de processos. Acrescenta que tais
localizações provisórias perderão sua razão de ser após a implementação da Resolução
CNJ n. 219/2016, que irá distribuir melhor a força de trabalho no âmbito do Tribunal.
Relata ainda que há atualmente 207 servidores localizados provisoriamente no 1º grau,
191 originários do 1º grau e 16 do 2º grau;

d) informa que todas as 12 cessões de servidores do Poder Judiciários para outros órgãos
públicos ocorreram sem ônus para o Tribunal e estão calcadas na legislação local.  Em 
contrapartida, há 7 servidores cedidos para o Poder Judiciário;

e) em relação ao pedido para a realização de concurso público, esclarece que a hipótese
está fora de cogitação em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal;

f) sobre a dilatação dos prazos para a apresentação de críticas e sugestões à minuta da
Resolução do Tribunal, até o fornecimento de dados oficiais de lotação paradigma,
salienta que o cronograma está em consonância com as datas determinadas pelo CNJ na
Resolução 219/16;

g) alega que foi necessário oficiar todos os juízes diretores dos foros para que
informassem corretamente sobre o número de mandados distribuídos no período de
apuração e lhes dar maior fidedignidade, pois o Tribunal não possui uma central de
mandados;

h) ressalta que a metodologia da Resolução CNJ n. 219/16 é dinâmica, e que os números
gerados para fins de simulação, apresentados para análise da 1ª versão da minuta de
Resolução, não serão os mesmos daqueles considerados nos quadros definitivos, pois
serão incluídas informações de 2016;

Quanto à minuta do Projeto de Lei que ainda está em elaboração, informa tratar-se de
reflexo da decisão final do Comitê Gestor Regional em relação à Resolução que será
adotada o âmbito do Tribunal, cuja cópia já foi disponibilizada para o Sindicato por
mais de uma vez, não contemplando a extinção de vagas;

Destaca o posicionamento contraditório do Sindicato Requerente que, neste
procedimento, suscita a possiblidade de retorno dos servidores de 1º grau,
disponibilizados para o 2º grau, para ocupação de cargos em comissão ou funções de
confiança. Todavia, no PP 2272-35, requer o cumprimento da Resolução CNJ n. 88/09,
que garante aos servidores efetivos a ocupação de pelo menos 50% dos cargos em
comissão do Poder Judiciário estadual – embora a regra não se aplique - em razão da
existência de lei estadual que fixa limite de reserva de cargos em comissão a serem
preenchidos por servidores de carreira;
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Assevera possuir programa de estágio remunerado, regulamentado por , queresolução
estabelece as atribuições e a distribuição de vagas atualmente existentes, a partir de
critérios objetivos, com modelo similar ao desenhado pelo CNJ;

Por fim, sobre a alegação do Sindicato de que o Tribunal alterou a cronologia da
implantação da Resolução n. 219/16, ao primeiramente adotar ações voltadas à
implantação da metodologia no 1º grau e, somente em 2018, no 2º grau, justifica que a
equipe técnica deparou-se com problemas na simulação das métricas estabelecidas pela
Resolução, em razão da definição da lotação paradigma, que é a estrutura organizacional
do apoio direto no 2º grau,  em que uma secretaria atende a uma estrutura de gabinete. 
Por esta razão, optou-se por aprofundar ainda mais os estudos, postergando o início da
implantação no 2º grau, de forma a não impactar na implantação da metodologia do 1º
grau. A decisão de postergar o início dos trabalhos no 2º grau foi apresentada ao Comitê
Gestor Regional, que a aprovou à unanimidade, inclusive com o voto favorável do
Presidente do Sindicato. Após, o cronograma foi enviado à Presidência do CNJ para
acompanhamento dos trabalhos.

Foram admitidas como terceiros interessados a Associação dos  Magistrados

do Espírito Santo – Amages (ID 2207106), a Federação Nacional dos Servidores do

Judiciário nos Estados – FENAJUD (ID 2210595) e, em 27/6/2017, a Federação Nacional

dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União- Fenajufe, também

requereu seu ingresso no presente feito.

Em 26/6/2017, o Requerente juntou aos autos nova petição para reiterar os

pedidos formulados (ID 222545).

Em 27/6/2017, o Tribunal Requerido trouxe aos autos informações sobre o

andamento das ações adotadas com vistas à implementação dos dispositivos da Resolução

CNJ 219/2016 requerendo ao CNJ que “admita a minuta de Resolução proposta para

regulamentação, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dos critérios

de distribuição de força de trabalho dos servidores efetivos (...), acatando ainda, da mesma

forma, o seu cronograma de implantação – com as adaptações que empiricamente

revelarem-se necessárias”. (ID 2214771)

Dada a complexidade da matéria e diante dos interesses envolvidos foi promovida

reunião conciliatória, previamente à análise de todos os pedidos formulados neste

procedimento, inclusive a concessão de medida de urgência solicitada pelo Sindicato

Requerente. A reunião foi realizada em 27/6/2017, na qual restou deliberado que (ID 

2229949):

I) O Sindijuciário irá promover atualização do Pedido de Providências, relativamente
aos requerimentos, após a aprovação e publicação da resolução pelo TJES;

ii) O TJES irá submeter a Resolução Administrativa elaborada para regulamentar a
implantação da Resolução CNJ 219/2016 ao Tribunal Pleno, sem contemplar as novas
sugestões do Sindijudiciário. Por óbvio, verificada a ocorrência de qualquer
impropriedade/irregularidade, será provocada a avaliação do CNJ;
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iii) o CNJ aguardará o resultado do referido julgamento para continuar a análise do
Pedido de Providências 0000262-81.2017.2.00.0000.

 

 

Em 4/7/2017, o Sindijudiciário informa que “a minuta de resolução para

redistribuição da força de trabalho, nos termos da Resolução n.º 219 deste e. Conselho, foi

votada e aprovada à unanimidade, sem qualquer alteração”. (ID 2218900)

Em 17/7/2017, vem o Sindicato Requerente formular novo pedido de concessão de 

medida liminar (ID 2225622), agora diante da Resolução nº 16/2017, publicada pelo TJES

em 11/7/2017, a qual “regulamenta os critérios de distribuição da força de trabalho dos se

rvidores efetivos dos quadros permanente e suplementar, dos cargos comissionados e das

funções gratificadas no Poder Judiciário do Espírito Santo, previstos na Lei Complementar

Estadual nº. 234/02 e na Lei Complementar Estadual nº. 566/2010, ambas com suas

alterações.”

O Sindijudiciário traz considerações sobre os dispositivos do novel ato resolutivo,

ressaltando a existência de “várias inconsistências”. Nessa toada, requer providência com 

vistas a suspender os efeitos daquele ato, até que sejam sanadas todas suas inconsistências

e contrariedades à Resolução n.º 219 do CNJ, sem prejuízo dos seguintes pontos: 

i) ausência dos cálculos do 2.º Grau, incluindo-se os servidores efetivos e
comissionados, para efeito de movimentação vertical; 

ii) previsão de incentivos financeiros efetivos para que os servidores tenham condições
de se movimentarem, sem prejuízo de suas próprias subsistências; 

iii) retirada dos artigos 60 e 61 por serem completamente estranhos ao objeto da
referida Resolução. 

 

No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a:

i) “suspensão da implementação da Resolução n.º 219 do CNJ até a realização de 
concurso público, a fim de que sejam discutidas a precarização do trabalho e a
redistribuição da força de trabalho, especialmente diante do quadro-orçamentário
financeiro do TJES;

ii) pareamento dos prazos de início e fim de implantação entre as Primeira e Segunda
Instâncias;

iii) revisão dos cálculos do IPS e lotação paradigma, especialmente diante de ter se
considerado a força de trabalho de estagiários;

iv) cessação das localizações, salvo as embasadas nos casos legalmente expressos na
Lei Complementar n.º 46/1994, antes da implementação da Resolução n.º 16/2017;

v) implementação das remoções pendentes: Editais 9/2015, 46/2015 e 47/2015”.
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É o relatório.

Decido.

 

A concessão de medida liminar pelo CNJ está disciplinada no artigo 25, inciso XI,

do Regimento Interno:

Art. 25. São atribuições do Relator:

(...)

XI - deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio

de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, determinando a

inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário.

 

Com efeito, o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do

poder geral de cautela, somente se justifica em face da existência de plausibilidade do

 direito invocado ( ), de um lado, e da possibilidade de lesão irreparável oufumus boni juris

de difícil reparação ( ), de outro.periculum in mora

Sem que concorram esses dois requisitos – essenciais e cumulativos –, não se

legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência uníssona do

Supremo Tribunal Federal.

No  presente caso, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento desta

medida de urgência, ainda que parcialmente.

Conforme relatado, a Requerente acorre ao CNJ para ter assegurado o sobrestamento

da Resolução TJES nº 16/2017 e da Resolução CNJ 219/2016, dentre outros pedidos.

De fato, conforme antecipado por ocasião da audiência de conciliação realizada em

26/6/2017, não parece fazer sentido que o tribunal promova somente os cálculos de

movimentação e realocação de servidores lotados no primeiro grau, dado que o primeiro

passo na implementação da Resolução lançada pelo CNJ, determina a distribuição

equitativa de servidores entre os dois graus jurisdicionais (art. 3º).

Sendo assim, parece improvável que o TJES promova o ajuste de lotação de pessoal

sem, ao menos, identificar o quantitativo de servidores e funções comissionadas que atuam

no segundo grau. Trata-se de medida incompatível com o espírito principal da Resolução

CNJ n. 219/2016, mormente porque, segundo os levantamentos preliminares feitos pelo

Departamento de Pesquisas Judiciárias, haveria necessidade de migração de servidores

lotados no tribunal para as varas. 
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De outra parte, entendo despropositado o requerimento no sentido de se obrigar o

tribunal a prever incentivos financeiros para a movimentação de servidores. O tema deve

ser regulado por lei própria, cabendo ao administrador adotar as medidas para a

implementação dessas movimentações, sem que se exija que o ato regulamentador lançado

pelo TJES, preconize a existência de alguma vantagem que, a rigor, não poderia ser criada

por meio de medida administrativa.

Por fim, despropositada também a pretensão de exclusão dos artigos 60 e 61 da

Resolução TJES n. 16/2016.

Explico. No âmbito de sua autonomia administrativo-funcional, compete ao tribunal

definir os temas que serão objeto de disciplina por ato normativo, não cabendo a este

Conselho delimitar o que pode ou não ser regulado em determinada norma.

Ora, se a Corte Estadual Capixaba entendeu que haveria pertinência temática para

tratar das questões elencadas no mesmo ato normativo - o que me parece razoável, uma

vez que o assunto tratado diz respeito à gestão de pessoas - não há razão para retirar esses

dispositivos do mundo jurídico, mesmo porque o Sindicato Requerente não apresentou

fundamento para tanto. Ao revés, limitou-se a afirmar uma suposta impropriedade na

inserção dos dispositivos na mesma resolução, sem justificar qualquer insurgência que

pudesse sustentar a ofensa ao ato normativo deste Conselho. 

Dito isto, assinalo que o cumprimento da Resolução CNJ n. 219 é imperativa, como

decorre da sua própria natureza, e todos os esforços têm sido devotados a buscar a sua

efetiva implementação. 

De outra parte, não cabe ao CNJ assumir o papel de administrar cada um dos

tribunais brasileiros, mormente porque sua função constitucional é a de assegurar o

exercício da autonomia administrativa, dentro dos princípios e regras balizadoras da

atividade dos tribunais brasileiros.

Nesse cenário, o acompanhamento do cumprimento da Resolução CNJ nº 219/2016

tem prestigiado as soluções encontradas pelos próprios tribunais, diante das suas

peculiaridades, desde que sejam observados os conceitos estruturantes da Resolução e

tenha sido respeitado o princípio democrático, com participação efetiva dos Comitês

Regionais (art. 27, §1º), das associações de juízes e dos sindicatos de servidores

(Resolução CNJ 221/2016).

Em uma leitura preliminar da Resolução editada pelo TJES, há indicativos de que

esses passos foram seguidos, em sua maior parte, sem prejuízo de algumas discussões

pontuais como as que foram trazidas pelo Sindicato Requerente.
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Fixando-se apenas no pedido liminar, no entanto, vejo que, de fato, é imprópria a

distribuição e realocação dos servidores apenas do primeiro grau de jurisdição, sem que se

faça a identificação das lotações do segundo grau, com os consequentes deslocamentos

necessários a suprir as necessidades daquele, conforme determina o art. 3º da Resolução

CNJ n. 219/2016.

Ante o exposto,  a liminar postulada pelo Sindijudiciário para odefiro parcialmente

fim de determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos promova, no

, a identificação das lotações e quantitativos de servidores no segundoprazo de 30 dias

grau, apontando, no mesmo prazo, o número de servidores que deverá migrar para o

primeiro grau, em estrita observância aos critérios previstos no art. 3º da Resolução CNJ n.

219/2016. Deve, ainda, elaborar cronograma para a efetiva implementação dessa migração.

 Intimem-se.

Inclua-se a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal

e Ministério Público da União- Fenajufe como terceira interessado no feito.

Submeta-se a presente decisão ao referendo do Plenário, na próxima

sessão, nos termos do art. 25, inciso XI, do RICNJ.

À Secretaria Processual para providências, com a urgência que o caso

. requer

 

Brasília-DF, data registrada no sistema.

 

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS 

Conselheiro
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