
 
 Fundado em 28 de Novembro de 1988 

www.sindjud.com.br    
     

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do e. Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo. 

 

Doutor RONALDO GONÇALVES DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

Ofício SINDJUD PRESI n.º 43/2020 (favor usar esta referência) 

 

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 Presidente, Maria 

Clélia da Costa Almeida, vem à presença de Vossa Excelência, requerer 

a designação de reunião, em caráter de urgência,  pelos motivos que 

passa a expor: 

 

Em 11 de maio de 2020 foi publicado no Diário Oficial o Ato Normativo 

70/2020 e Portaria 06/2020, reguladores do Comitê Gestor Regional 

Orçamentário e de Gestão e Implementação da Política Nacional de 

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.  

 

Todavia, os atos em questão encontram-se dissonantes das Resoluções 

194 e 195/2014 e 283/2019, emanadas do CNJ. Veja-se:  

 

Da paridade entre magistrados e servidores  

 

Conforme se infere da Resolução 283/2019 que alterou a Resolução 

194/2014, o CNJ estabeleceu que os Tribunais formassem Comitês 

Gestores com no mínimo 8 integrantes, sendo 4 representantes da  

Magistratura e 4 representantes dos servidores:  

 

Art 5º O Comitê Gestor Regional será composto por ato do 

tribunal correspondente, devendo contar, no mínimo, com:  

I – quatro magistrados, sendo um indicado pelo tribunal 

respectivo; um escolhido pelo tribunal a partir de lista de 
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inscritos aberta a todos os interessados; e dois magistrados de 

primeiro grau eleitos por votação direta entre os seus pares, 

da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição;  

II – quatro servidores, sendo um indicado pelo tribunal 

respectivo; um servidor escolhido pelo tribunal a partir de lista 

de inscritos aberta a todos os interessados; e dois servidores 

eleitos por votação direta entre os seus pares, a partir de lista 

de inscrição. 

 

Assim verifica-se que não é vedado ao Tribunal formar comitês em 

numero superior, porém a proporcionalidade entre os representantes 

deverá ser mantida, sob pena de se ferir a intenção da norma. 

 

Todavia, quando da publicação do Ato Normativo nº 70/2020, esse 

Tribunal possibilitou a inclusão de 09 (nove) representantes da 

Magistratura para 06 (seis) representantes dos servidores.  

 

Da eleição da Presidência do Comitê x representante das Associações 

 

A Portaria 06/2020, traz no inciso I do § 1º, que o comitê será presidido 

pela Desembargadora Janete Vargas Simões, representante da 

Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo. 

 

Aqui se verificam duas lesões as Resoluções suso mencionadas.  

 

A primeira é que a Resolução 283/2019 ao alterar a redação do art. 5º da 

Resolução nº 194/2014 determina que a Coordenadoria do Comitê 

Gestor seja eleita por seus próprios integrantes, ou seja, não cabe ao 

Tribunal indicar o seu Coordenador, como fora feito na Portaria supra 

mencionada. 

  

A segunda é que a mesma Resolução determina que os Tribunais devam 

assegurar a participação de magistrados e servidores indicados pelas 

Associações, porém sem direto a voto (art. 5º, parágrafo 7º).  

 

Dessa forma verifica-se que a participação das Associações seria no 

intuito de auxiliar, compor e participar das discussões, sem entretanto 

interferir por meio do voto.  
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Infere-se então, que não é cabível a Coordenadoria do Comitê ser 

exercida por qualquer um desses representantes.  

 

Há a necessidade de resolução dessa situação de forma célere, pois o 

lapso temporal entre a publicação do resultado da eleição e a Portaria 

compondo efetivamente o Comitê já foi demasiado sendo necessária a 

efetiva formalização do Comitê, dada a sua importância para o Primeiro 

Grau de Jurisdição, fato tão celebrado no CNJ.  

 

Portanto, se faz necessária à adequação da Portaria as normas vigentes.  

 

Requerimentos 

 

Ante o exposto requer:  

 

1) designação de reunião, em caráter de urgência,  para tratar do  Ato 

Normativo 70/2020 e da Portaria 06/2020 em conjunto por se interesse de 

Magistrados e Servidores; 

 

2) Revisão do Ato Normativo 70/2020 e da Portaria 06/2020 para 

adequação as Resoluções do CNJ. 

 

 

 

Pede Deferimento. 

Vitória, ES, 21 de maio de 2020. 

 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES  

DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

MARIA CLÉLIA DA COSTA ALMEIDA 

Presidente  
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do e. Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo. 

 

Doutor RONALDO GONÇALVES DE SOUSA 

 

 

 

 

 

Reiteração do protocolo nº 202000403982  

Ofício SINDJUD PRESI n.º 43/2020 (favor usar esta referência) 

 

 

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 Presidente, Maria 

Clélia da Costa Almeida, vem à presença de Vossa Excelência, vem 

reiterar  requerimento de designação de reunião, em caráter de 

urgência,  pelos motivos que passa a expor: 

 

Em 11 de maio de 2020 foi publicado no Diário Oficial o Ato Normativo 

70/2020 e Portaria 06/2020, reguladores do Comitê Gestor Regional 

Orçamentário e de Gestão e Implementação da Política Nacional de 

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.  

 

Todavia, os atos em questão encontram-se dissonantes das Resoluções 

194 e 195/2014 e 283/2019, emanadas do CNJ. Veja-se:  

 

Da paridade entre magistrados e servidores  

 

Conforme se infere da Resolução 283/2019 que alterou a Resolução 

194/2014, o CNJ estabeleceu que os Tribunais formassem Comitês 

Gestores com no mínimo 8 integrantes, sendo 4 representantes da  

Magistratura e 4 representantes dos servidores:  

 

Art 5º O Comitê Gestor Regional será composto por ato do 

tribunal correspondente, devendo contar, no mínimo, com:  

I – quatro magistrados, sendo um indicado pelo tribunal 

respectivo; um escolhido pelo tribunal a partir de lista de 
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inscritos aberta a todos os interessados; e dois magistrados de 

primeiro grau eleitos por votação direta entre os seus pares, 

da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição;  

II – quatro servidores, sendo um indicado pelo tribunal 

respectivo; um servidor escolhido pelo tribunal a partir de lista 

de inscritos aberta a todos os interessados; e dois servidores 

eleitos por votação direta entre os seus pares, a partir de lista 

de inscrição. 

 

Assim verifica-se que não é vedado ao Tribunal formar comitês em 

numero superior, porém a proporcionalidade entre os representantes 

deverá ser mantida, sob pena de se ferir a intenção da norma. 

 

Todavia, quando da publicação do Ato Normativo nº 70/2020, esse 

Tribunal possibilitou a inclusão de 09 (nove) representantes da 

Magistratura para 06 (seis) representantes dos servidores.  

 

Da eleição da Presidência do Comitê x representante das Associações 

 

A Portaria 06/2020, traz no inciso I do § 1º, que o comitê será presidido 

pela Desembargadora Janete Vargas Simões, representante da 

Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo. 

 

Aqui se verificam duas lesões as Resoluções suso mencionadas.  

 

A primeira é que a Resolução 283/2019 ao alterar a redação do art. 5º da 

Resolução nº 194/2014 determina que a Coordenadoria do Comitê 

Gestor seja eleita por seus próprios integrantes, ou seja, não cabe ao 

Tribunal indicar o seu Coordenador, como fora feito na Portaria supra 

mencionada. 

  

A segunda é que a mesma Resolução determina que os Tribunais devam 

assegurar a participação de magistrados e servidores indicados pelas 

Associações, porém sem direto a voto (art. 5º, parágrafo 7º).  

 

Dessa forma verifica-se que a participação das Associações seria no 

intuito de auxiliar, compor e participar das discussões, sem entretanto 

interferir por meio do voto.  
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Infere-se então, que não é cabível a Coordenadoria do Comitê ser 

exercida por qualquer um desses representantes.  

 

Há a necessidade de resolução dessa situação de forma célere, pois o 

lapso temporal entre a publicação do resultado da eleição e a Portaria 

compondo efetivamente o Comitê já foi demasiado sendo necessária a 

efetiva formalização do Comitê, dada a sua importância para o Primeiro 

Grau de Jurisdição, fato tão celebrado no CNJ.  

 

Portanto, se faz necessária à adequação da Portaria as normas vigentes.  

 

Requerimentos 

 

Ante o exposto requer:  

 

1) designação de reunião, em caráter de urgência,  para tratar do  Ato 

Normativo 70/2020 e da Portaria 06/2020 em conjunto por se interesse de 

Magistrados e Servidores; 

 

2) Revisão do Ato Normativo 70/2020 e da Portaria 06/2020 para 

adequação as Resoluções do CNJ. 

 

 

 

Pede Deferimento. 

Vitória, ES, 21 de maio de 2020. 

 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES  

DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

MARIA CLÉLIA DA COSTA ALMEIDA 

Presidente  
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