
CONTRAPROPOSIÇÕES DO SINDICATO COM 
RELAÇÃO À RESOLUÇÃO N.º 219 E 88 DO CNJ 

 
 

Inicialmente, o SINDIJUDICIÁRIO/ES aponta que as justificativas das 

providências apresentadas, especialmente quando se referem exclusivamente 

à carência de servidores na 2.ª Instância não coaduna com o sentimento da 

categoria com relação ao problema vivenciado, por isso, de forma objetiva se 

manifesta tão somente com relação às providências, requerendo que 

somente essas sejam estratificadas no acordo: 

 

Providência n.º 1 e 4 (devem ser unificadas): 

Correção rigorosa do Banco de Dados e Ajuste gradual e provisório da força 

de trabalho de 1.º e 2.º Graus: 

 

Em razão de o TJES reconhecer a imprecisão dos dados e dos bancos de 

dados que alimentam os sistemas, que por sua vez são a base dos cálculos 

para a efetivação da Resolução n.º 219/CNJ, ponderamos o encurtamento 

dos prazos apresentados: 

 

1. Instalação da comissão paritária (SINDIJUDICIÁRIO/AMAGES/TJES) – 29 

de março de 2019; 

 

2. Apresentação final dos cálculos com base nas fórmulas da Resolução 

n.º 219 até 31 de julho de 2019, considerando o seguinte: 

 

2.1. Manter o Agravo de Instrumento com toda a tramitação, 

cobrança de custas e finalização na 2.ª Instância de acordo com 

a taxonomia, não os remetendo mais à 1.ª Instância; 

 

2.2. Incluir o acervo existente em cada unidade judiciária para fins 

dos cálculos; 

 

2.3. Transparência dos cálculos (fórmulas), dados, sistemas e lotações 

com auditagem semestral por parte do SINDIJUDICIÁRIO/ES, 

AMAGES e TJES, a contar da primeira divulgação dos dados; 

 

2.4. As informações e os sistemas devem integrar dados dos processos 

judiciais e de lotação dos servidores, devendo ser considerado o 

número de estagiários, voluntários e cedidos pelas Prefeituras, 

posto que maquiam a produtividade das unidades e impactam 

na apuração da lotação paradigma; 

 

2.5. Bloqueio de senha de servidores para outras unidades judiciárias, 

salvo a de sua lotação, a fim de se evitar a localização sem 

conhecimento da administração do TJES, obrigando, assim a 

comunicação obrigatória de eventuais localizações pelos 

Diretores dos Foros, sem prejuízo da necessidade de ofício pelas 



administrações dos Foros e pelos Chefes de Secretaria, por 

ocasião da frequência; 

 

2.6. Proibição de contratação de estagiários e voluntários 

diretamente pelos magistrados ou servidores; 

 

2.7. Proibição de formulação de convênios com as Prefeituras para 

cessão de servidores, sem a participação da administração do 

TJES; 

 

2.8. Limitação do acesso das senhas dos estagiários, e rastreio das 

senhas de estagiários com contratados encerrados definitiva ou 

provisoriamente, que externamente ainda podem acessar os 

sistemas; 

 

2.9. Quadro de lotação definitiva e provisória de servidores efetivos e 

comissionados no Portal da Transparência, a partir de 30 de 

maio. 

 

Providência n.º 4: 

 

A partir das informações do TJES de imprecisão dos dados e de anomalias nos 

sistemas os ajustes da força de trabalho devem ser feitos em até 30 dias após 

a finalização do cronograma da Providência n.º 1. 

 

Providência n.º 2 e 12  (unificação): 

Adequação dos quadros da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Realização de concurso público: 

 

1. Protocolo do pedido de consulta ao TCEES para viabilidade e 

realização de concurso público específico para a STI em 20/03/2019 – 

considerando que o TJES informou que tal providência já foi adotada, 

essa proposição deve ser tido como já cumprida; 

 

2. A partir das conclusões – formular prazos específicos para o concurso e 

nomeação dos aprovados; 

 

3. Pagamento prévio do passivo dos servidores, antes de qualquer 

nomeação. 

 

Providência n.º 3: 

Retirada do acordo pela categoria. 

 

Providências n.º 5, n.º 6, n.º 7 e n.º 8: 

 

Devolução de servidores de 1º grau que estejam atuando no Tribunal de 

Justiça sem cargo comissionado ou função gratificada, à disposição de outros 

órgãos, em apoio indireto, mas que deveriam estar em apoio direto e para 

trato de interesses particulares: 

 



Quanto às providências de n.º 5 a 8, o TJES assumirá a responsabilidade pela 

fiscalização e análise dos casos concretos dentro do seu poder discricionário e 

da legislação que rege cada tema. 

 

Providência n.º 9: 

Levantamento e regulamentação da situação de disposição provisória de 

servidores: 

 

1. Instalação da comissão paritária (SINDIJUDICIÁRIO/AMAGES/TJES) – 29 

de março de 2019 para elaboração de minuta de resolução que 

especificará as condições sob as quais serão concedidas as 

localização, sempre priorizando os processos de remoção e o disposto 

na Lei Complementar n.º 46/1994; 

 

2. Apresentação final da minuta até 30 de maio de 2019; 

 

3. Finalização da remoção aberta do Edital n.º 39/2015, onde temos um 

único servidor bloqueado até a presente data – prazo até 29 de março 

de 2019; 

 

4. Quadro de lotação definitiva e provisória de servidores efetivos e 

comissionados no Portal da Transparência, a partir de 30 de maio. 

 

Providência n.º 10: 

Retirado do acordo para rediscussão em nova assembleia. 

 

Providência n.º 11: 

Implementação do teletrabalho: 

 

Postergação desse tópico até a efetiva implantação do Pje, uma vez que, 

qualquer proposição nesse momento poderá se tornar infrutífera. 

 

Ao contrário, aqui nesse tópico, o SINDIJUDICIÁRIO/ES propõe a criação de um 

cronograma para implantação do PJe, como forma de minimizar o problema 

da carência de servidores. 

 

Após a implementação do PJe, o Tribunal formará comissão paritária para 

tratar do tema. 

 

Providência n.º 13: 

Premiação por desempenho e pagamento de horas-extras: 

 

1. Instalação da comissão paritária (SINDIJUDICIÁRIO/AMAGES/TJES) – 29 

de março de 2019 para elaboração de minuta de projeto de lei que 

especificará a premiação por desempenho e criação de uma 

gratificação de interiorização, a fim de garantir e valorizar o servidor 

que atue no interior em comarcas que reiteradamente apresentem 

problemas de carências de servidores; 

 

2. o pagamento de horas extras, especialmente para os servidores lotados 

nas unidades de maior defasagem; 



 

3. Apresentação final da minuta do projeto de lei até 30 de maio de 2019; 

 

4. Pagamento de verbas de natureza indenizatório, além do pagamento 

de mudança previsto na Lei Complementar n.º 46/1994, para os 

servidores que forem compulsoriamente localizados. 

 

Providência n.º 14: 

Implementação da Resolução nº 88 do Conselho Nacional de Justiça: 

 

Considerando que o TJES elaborou e aprovou lei, sem que tenha sido 

submetida ao CNJ, Lei Complementar n.º 566/2010 e que tal lei reduz o 

percentual da Resolução n.º 088/CNJ; 

 

Considerando que não está claro quais os parâmetros para os cálculos 

apresentados, requer-se: 

 

1. Demonstração dos números de onde partiram os cálculos para os 

percentuais, se globais ou específicos por Instância; 

 

2. Minirreforma administrativa com a análise de pertinência de 

manutenção de determinados cargos no organograma, bem com a 

extinção dos cargos comissionados excedentes, como forma de 

minimizar o crescimento do número de cargos comissionados em 

comparação com o de efetivos, o que vem ocorrendo nos últimos anos; 

 

3. Nivelamento dos valores dos cargos comissionados de assessoramento 

do TJES; 

 

4. Extinção da verba de representação; 

 

Ressalte-se que os itens 3 e 4 são para cumprimento do disposto no artigo 

12 da Resolução n.º 219/CNJ. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Qualquer dilação de prazo deve ser submetida a ambas as partes e, após 

homologada pelo CNJ. 

 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas autoriza o SINDIJUDICIÁRIO/ES 

a retomar os Pedidos de Providências n.º 0000262-81.2017.2.00.0000 e 00002272-

35.2016.2.00.0000. 


