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DESPACHO

Vistos.

Trata-se  de  PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS  apresentado  pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO

ESPÍRITO  SANTO  -  SINDIJUDICIÁRIO/ES  em  face  do  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TJES,  em que se  requer  a

suspensão ou 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.

Após intimação quanto à inclusão do presente procedimento na pauta da

sessão de julgamento a realizar-se, na sala Plenário virtual, 68ª Sessão, no período

compreendido ente o 25/6/2020 a 1º/7/2020, sobreveio aos autos:

i) pleito de retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual e

sua ulterior inclusão na pauta da sessão de julgamentos presenciais (tele presenciais),

com vistas à sustentação oral formulado por terceiros interessados (ID n. 4023003 e

402338) e,

ii) pedido de realização de nova tentativa de conciliação ou mediação

formulado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em face

da “alteração do panorama até então constante dos autos” com a consequente retirada

deste procedimento da pauta de julgamento já publicada (ID n. 4022317).
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Dada a natureza da matéria e, diante do atual cenário fático, considero

conveniente  e salutar  a proposta  trazida pelo Tribunal  Requerido,  razão pela qual

designo audiência de tentativa de conciliação a ser realizada  em 2/7/2020, às 10h,

por  meio  virtual,  plataforma  Cisco  Webex, https://cnj.webex.com/cnj-pt/j.php?

MTID=mb709ebb49bc48671ee21bd487b142942. 

Assim,  torna-se  imperiosa  a  retirada dos  presentes  autos  da  pauta  de

julgamento  virtual  (68ª  Sessão),  fato  que  deve  ser  imediatamente  comunicado  à

Presidência do CNJ.

Intimem-se partes e interessados. 

À Secretaria Processual para as providências cabíveis.

Brasília, data registrada no sistema.

FLÁVIA PESSOA
Conselheira
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