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Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça: 

 

Doutor Francisco Luciano de Azevedo Frota 

 

Doutor Márcio Schiefler Fontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedidos de Providências n° 0000262-81.2017.2.00.0000 (Resolução n° 

219) e n.º 00002272-35.2016.2.00.0000 (Resolução n.º 88) 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito 

privado, com sede jurídica e administrativa na Rua Neves Armond, n.º 

20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27) 3357 5000, por 

sua Presidente, Adda Maria Bettero Monteiro Lobato Machado, vem à 

presença de Vossas Excelências, por sua advogada, com endereço 

físico na Sede da Entidade e eletrônico: monica@sindjud.com.br, em 

complementação à manifestação anteriormente protocolada, 

ponderar: 

 

Como dito na manifestação originária, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo apresentou 08 sugestões, dentre elas:  

 

1) a cessação de 28 funções gratificadas dos Gabinetes dos 

Desembargadores, que acarretem na descida de servidores para o 1.º 

Grau e/ou a não permanência do 2.º Grau em atividade fim; e  

 

2) com a economia a ser gerada com a implementação da 

Providência 01, será promovida a nomeação de cargos em comissão 

no 1.º Grau, assim como no âmbito da STI. Quanto a esta última, tem-se 

por objetivo a implementação do PJe em todo o Poder Judiciário 

Estadual. No que tange àquele, pretende-se a formação de Grupo de 

mailto:monica@sindjud.com.br
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Assessores, a serem designados pela Presidência, para atuarem em 

apoio às unidades com maior taxa de congestionamento, modelo este, 

inclusive, aprovado no acordo formulado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco e o Sindicato dos Servidores do referido Estado, 

nos autos dos Pedidos de Providência nºs 0003822-94.2018.2.00.0000 e 

0000154-18.2018.2.00.0000. Prazo: até 30 dias após a efetivação da 

Providência 01. 

 

Pois bem, antes mesmo da análise das proposições de ambas as partes, 

por este e. Conselho, especialmente quanto aos pontos que impactam 

diretamente nas Resoluções números 219 e 88, o TJES nesta data, 14/06, 

em cumprimento ao prazo por ele mesmo estabelecido nas 

proposições, por meio do Ato Normativo n.º 084/2019, nomeou 09 

(nove) cargos exclusivamente comissionados para o 1.º Grau, além de  

funções gratificadas para a STI (cópia anexa). 

 

Pelo referido ato foi instituída uma “Força Tarefa” para auxílio às 

unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo com 

maior taxa de congestionamento, a fim de viabilizar o impulsionamento 

e julgamento de processos, sob a justificativa de estar cumprindo a 

Resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça. 

  

Ocorre que, com a nomeação de cargos exclusivamente 

comissionados, especialmente no 1.º Grau, o impacto é extremamente 

negativo em relação à Resolução n.° 88, sendo questionável o 

noticiado impacto positivo na Resolução n.° 219.  

 

Vale lembrar que quando da audiência de conciliação realizada neste 

Conselho Nacional da Justiça, o TJES foi exortado quanto à 

necessidade de equalizar miminamente o número de servidores entre o 

2.º e o 1.º Grau e, basicamente, as providências têm se limitado a cessar 

funções de servidores efetivos e nomear cargos exclusivamente 

comissionados, sendo o que impacta positivamente nas resoluções, 

objeto dos procedimentos, postergado. 

 

Como já  manifestado no petitório anterior a cessação de 28 (vinte e 

oito) funções gratificadas dos Gabinetes de Desembargadores 

acarretaram um pequeno impacto na “descida” de servidores para o 

1.º Grau – onde apenas 11 (onze) servidores retornaram a seus locais de 

lotação e outros 11 (onze) servidores do Apoio Direto do 2.º Grau foram 
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desviados para o Apoio Indireto para impactar apenas nos números e 

não no resultado da produtividade e melhoria da situação do 1.º Grau. 

 

Já foi dito por esta Entidade Sindical que a economia gerada com a 

cessação de funções reservadas a servidores efetivos foi destinada a 

nomeação de cargos exclusivamente comissionados e tal está sendo 

comprovado. 

 

Reitera-se, portanto, que antes de cumprir o disposto na Resolução n.º 

219, tal providência agrava ainda mais a questão do percentual relativo 

à Resolução n.° 88, além de desprestigiar o servidor efetivo. 

 

Nota-se que as providências que impactam diretamente no interesse 

dos servidores, tais como o concurso público e o grupo de trabalho 

para unificação e reestruturação das carreiras estão sendo 

postergadas. 

 

O ocorrido nesta data, com a nomeação de cargos comissionados, 

reforça as conclusões feitas pelo Sindicato de que a Corte Capixaba 

precisa rever sua estrutura, especialmente, extinguindo cargos 

comissionados. 

 

Não se pode esperar um impacto positivo nas Resoluções números 219 

e 88, nomeando e criando basicamente cargos comissionados., mas 

lamentavelmente esta é a política hoje adotada pelo TJES. 

 

Já as propostas indicadas pelo Sindicato, não só prestigiam o servidor 

efetivo como geram um impacto maior nas Resoluções números 88 e 

219, além de gerar uma grande economia para o TJES, sem colocar 

servidores em desvio de função e em prejuízo de seus direitos. Ao 

contrário, essa economia pode ser revertida para solver o grande 

passivo existente com os servidores devido às sucessivas suspensões das 

promoções.  

 

Por isso, defendemos a necessidade de se determinar ao Tribunal de 

Justiça que cesse a nomeação de cargos comissionados, bem como a 

cessação de funções gratificadas de servidores até ulterior deliberação 

deste e. Conselho. 
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Requeremos também que qualquer projeto que vise transformar 

funções gratificadas em cargos comissionados seja suspenso, caso 

tenha sido iniciado. 

 

Pede Deferimento. 

 

Vitória, ES, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

ADDA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO MACHADO 

Presidente  

 

 

 

MONICA PERIN ROCHA e MOURA 

OAB/ES n.º 8.647 


