
29/06/2020 Certidão

https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/reportCertidaoPDF.seam?idBin=3645450&idProcessoDoc=4031321&idProcessoTrf=133726 1/2

 

 

Conselho Nacional de Justiça

Comprovante de juntada de documento
 

 

Processo
Número do processo: 0003189-15.2020.2.00.0000                                           
Órgão julgador: Gab. Cons. Ivana Farina Navarrete Pena
Jurisdição: CNJ
Classe: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 

Assunto principal: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (998
Administrativos (9997) / Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo (11949 

Valor da causa: 0,00 
Medida de urgência: Não 
 

Partes
REQUERENTE REQUERIDO
- RUDI MEIRA CASSEL (ADVOGADO)
- SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO - ES (REQUERENTE)

  - TRIBUNAL DE JUSTIÇ
DO ESPÍRITO SANTO - T
(REQUERIDO)

 

Outros interessados
Não existem outros interessados vinculados. 
 

 

 

Assuntos
- DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Servidor Públic
Sistema Remuneratório e Benefícios (10288
- DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administra
Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo (11949
 

Documentos Protocolados

Documento Tipo

Recurso administrativo Recurso administrativo
Rec_DesenvolvimentoFuncional-Concessao_SINDIJUDICIÁRIO_ES(23- Informações



29/06/2020 Certidão

https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/reportCertidaoPDF.seam?idBin=3645450&idProcessoDoc=4031321&idProcessoTrf=133726 2/2

06-2020)

Anexo_1_-_JULGAMENTO_CNJ Documento de
comprovação

Anexo_2_-_ato_normativo_73_2020 Documento de
comprovação

 
 

Documento(s) juntado(s) por: RUDI MEIRA CASSEL em 29/06/2020 19:31



 

 

1 de 14 

 

Excelentíssima Senhora Relatora  
Conselheira IVANA FARINA NAVARRETE PENA  

Conselho Nacional de Justiça  

Brasília - DF 

 

 
Processo de Controle Administrativo nº 0003189-15.2020.2.00.0000  

 

Assunto: Direito Processual Civil e do Trabalho | Nulidade | Ausência de 

publicidade de decisão (12400)1  

 

Ementa: Constitucional e Administrativo. Servidor Público. Plano de carreira. 

Alteração. Deliberação administrativa. Reunião virtual privada. Ausência de 

publicidade. Inviabilidade de participação. Pedidos administrativos de 

informação. Ausência de resposta. Definição do novo PCS. Envio à Casa 

Legislativa. Inconstitucionalidade.  

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES, 

qualificado, por seus procuradores regularmente constituídos, em face de decisão 
monocrática da qual foi intimado em 22 de junho de 2020, com suporte no artigo 56 

da Lei 9.784/19992 e no artigo 115 do Regimento Interno3 do Conselho Nacional de 

Justiça, tempestivamente, interpõe RECURSO, requerendo, caso antes não haja 

JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, a remessa do feito ao Plenário, para que reforme 

a decisão recorrida, nos termos das razões inclusas. 
 

Brasília, 29 de junho de 2020. 

 

[assinado eletronicamente] 

Rudi Meira Cassel 
OAB/DF 22.256 

 
1 Assunto de acordo com as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, expedida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (Resolução nº 46, de 2007). 
2 Lei 9.784, de 1999: Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de 
mérito. § 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo 
de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. § 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão 
competente. 
3 Regimento Interno do CNJ: Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado 
por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, 
contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ. § 2º O recurso será 
apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo 
de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu 
requerimento. § 3º Relatará o recurso administrativo o prolator da decisão recorrida; quando se tratar de 
decisão proferida pelo Presidente, a seu juízo o recurso poderá ser livremente distribuído. 
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Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Plenário 

Conselho Nacional de Justiça 

Brasília - DF 
 

 

 
Processo de Controle Administrativo nº 0003189-15.2020.2.00.0000 

 

Recorrente: SINDJUDICIÁRIO-ES 

Ato recorrido: Decisão do Relator 

 
Assunto: Direito Processual Civil e do Trabalho | Nulidade | Ausência de 

publicidade de decisão (12400)4  

 

Ementa: Constitucional e Administrativo. Servidor Público. Plano de carreira. 

Alteração. Deliberação administrativa. Reunião virtual privada. Ausência de 

publicidade. Inviabilidade de participação. Pedidos administrativos de 

informação. Ausência de resposta. Definição do novo PCS. Envio à Casa 

Legislativa. Inconstitucionalidade. 

 
 

Excelências, 

 

A decisão recorrida merece ser reformada, pois não se conforma com 

a melhor solução prevista em Direito, tendo em vista que há atuação ilegal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que violou os princípios da 

publicidade e da legalidade inerentes à atividade administrativa, promovendo reunião 

fechada para deliberar proposta legislativa, devidamente comprovado nos autos, 

razão pela qual se faz necessária a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, 

conforme se passa a discutir. 
 

1. SÍNTESE DO PROCESSO E DA DECISÃO RECORRIDA 

 

O requerente congrega servidores vinculados ao Poder Judiciário no 

Estado do Espírito Santo e agiu para que a Administração Judiciária fosse impedida 
ou obrigada a retirar proposta legislativa sobre a alteração do plano de carreira da 

categoria, pois debatida em reunião que não respeitou à publicidade exigida para os 

julgamentos do Poder Judiciário, com nítida violação ao inciso IX do artigo 93 da 

 
4 Assunto de acordo com as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, expedida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (Resolução nº 46, de 2007). 
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Constituição da República e ao Regimento Interno do TJES, visto que a falta de 
publicidade resulta em nulidade. 

 

Isso porque, antes da implementação do trabalho remoto no 

Judiciário, o tema da proposta vinha sendo tratado presencialmente com relativa 

abertura para a participação do sindicato em negociações para a constituição do plano 
de carreira. Após, o sindicato não teve informações sobre o trâmite do projeto do 

plano de cargos e salários, mesmo sendo o tema bastante sensível por envolver o 

sustento familiar da categoria.  

 

Em reunião do Tribunal Pleno do TJES, realizada por plataforma 

online e fechada, foi deliberado o encaminhamento em regime de urgência da revisão 

do plano de carreira para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (tendo sido, 

posteriormente, aprovado o projeto). Por isso, não restou outra saída senão recorrer à 

supervisão constitucionalmente assegurada ao Conselho Nacional de Justiça5 para 

sanar a ilegalidade. 
 

Sobreveio, então, decisão da relatora, que entendeu não ter havido 

ilegalidade no ato do TJES por ser de conhecimento da entidade o andamento do 

projeto de lei. Além disso, julgou prejudicado o pedido por perda superveniente do 

objeto, em virtude de já ter sido sancionada pelo Governador do Estado a respectiva 
Lei, de modo que determinou o arquivamento do procedimento, nos seguintes termos: 

 
Decido. 

II –(...) Ademais, verifico estar prejudicada a análise dos supostos vícios do citado 

Anteprojeto, por perda superveniente de objeto, porquanto já foi até mesmo 

sancionada pelo Governador do Estado a respectiva Lei, após aprovação da 

proposta pelo Poder Legislativo local. Cite-se jurisprudência deste Conselho: 
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. ANTEPROJETO DE LEI QUE REDUZ O PERCENTUAL DOS 

CARGOS COMISSIONADOS A SEREM OCUPADOS POR SERVIDORES 

EFETIVOS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROJETO DE LEI CONVERTIDO EM 

LEI. PERDA DE OBJETO. MATÉRIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE 

COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Pretensão de suspensão da tramitação de 
anteprojeto de lei, de iniciativa de Tribunal de Justiça, que visava à redução de 

percentual de ocupação de cargos comissionados por servidores de carreira do 

Poder Judiciário estadual. 2) A conversão em lei de anteprojeto, pela Assembleia 

 
5 Constituição da República: Art. 103-B [...] § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e 
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: [...] II - zelar pela observância do art. 
37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da 
União; 
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Legislativa, importa na perda superveniente do objeto. (...) (Recurso 

Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005489-

52.2017.2.00.0000 - Rel. Henrique de Almeida Ávila - 53ª Sessão Virtual - 

julgado em 04/10/2019). (grifei) Por fim, consta que a Federação das Entidades 

Sindicais dos Oficiais de Justiça já propôs ação direta de inconstitucionalidade 

contra a Lei estadual 11.129/2020 (ADI 6.246/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia), em 

que formula pretensões idênticas às que ora são submetidas a este Conselho. (...) 

III – Ex positis, julgo prejudicado o exame da pretensão deduzida (art. 25, VII do 

RICNJ), por perda superveniente de objeto. Após a intimação das partes, 

arquivem-se os autos. À Secretaria Processual para as providências. 

 
Ocorre que não merece subsistir a decisão recorrida, notadamente 

porque, ao contrário do seu entendimento, a discricionariedade e autonomia 

administrativa do Tribunal são limitadas pelos princípios constitucionais previstos no 

artigo 37 da Constituição da República6, a exemplo do princípio da publicidade e da 

legalidade, os quais restam violados, por certo, ao se analisar a situação. 
 

Ainda que esteja presente o princípio da finalidade para o ato, sendo 

esse o embasamento da relatora acerca do mérito, para considerar o ato como o 

cumprimento do dever de responsabilidade para com a correta execução 

orçamentária, os princípios acima mencionados são cumulativos e não podem ser 
negados em detrimento de outro, pois não há hierarquia. 

 

Além disso, também se demonstrará que o fato de a proposta já ter 

sido aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada a respectiva lei pelo 

Governador do Estado não resultou na perda de objeto, visto que os pedidos deste 
PCA não se resumem na anulação da reunião que ensejou o encaminhamento do 

anteprojeto.  

 

Ainda, sequer ocorreu pronunciamento deste Conselho acerca da 

ilegalidade de se decidir o anteprojeto da lei em uma reunião fechada, principalmente 
quando o próprio requerido, posteriormente, assumiu que não obedeceu aos requisitos 

de publicidade e participação. Portanto, conforme se passará a demonstrar, a decisão 

proferida pela relatora merece reconsideração ou, em caso negativo, reforma. 

 
2. RAZÕES RECURSAIS 

 

A decisão ora recorrida deve ser reformada porque, de início, foi 

violada a forma com que se deu a deliberação sobre a proposta legislativa 

encaminhada em regime de urgência à Assembleia Legislativa. Ainda que, conforme 

 
6 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
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aduz a relatora, o Sindicato tenha participado das negociações em princípio, estando 
ciente do trâmite da proposta, não há justificativa plausível para a realização de 

reunião deliberativa fechada a tratar de assunto de interesse público. 

 

Se, ao início, foi proporcionada a participação do Sindicato, tal ato 

não figura um favorecimento à entidade, e sim o simples cumprimento do direito 
constitucional, previsto no artigo 8º da Constituição Federal que assim dispõe: 

 
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 

da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; (...) 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho; (grifou-se) 

 

Há violação ao disposto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, 
o qual assegura a qualquer interessado o direito de receber dos órgãos públicos 

informações. No entanto, conforme se comprovou dos diversos requerimentos 

dirigidos à Presidência do TJES e não respondidos, a requerente sequer pode saber 

ao certo quando ocorreria a reunião que se deu no dia 23 de abril de 2020. 

 
É o que se constata do Ofício do dia 23 de abril de 2020 (Num. 

3949653), no qual o sindicato requerente, com destaque de urgência, requer ao TJES 

que “seja certificado e confirmada a realização da sessão administrativa virtual do e. 

Tribunal Pleno agendada para esta data, bem como o seu resultado, sem prejuízo dos 

pedidos formulados anteriormente (plataforma utilizada, horário e os demais)”. 
 

Mais grave é que, no dia 22 de abril de 2020, já havia enviado Ofício 

ao Desembargador Presidente do TJES (Num. 3949654), no qual esclarece que “a 

partir de informações extraoficiais e, portanto, que não podem ser confirmadas 

neste momento e se apresentam de maneira preocupante, é que o projeto que discutirá 
os rumos funcionais da categoria – Plano de Cargos e Salários – será tratado em uma 

reunião virtual do Plenário desse e. Tribunal a ser, supostamente, realizada na 

quinta-feira (...)”.  

 
Nesse momento, o requerente advertiu que o Regimento Interno do 

TJES é expresso e nítido em exigir sessões públicas e que, “nos termos do artigo 5.º 

Ato Normativo n.º 64, os prazos administrativos também estavam suspensos e 

qualquer apreciação de matéria administrativa, ainda que se discuta seu caráter 

discricionário poderá macular gravemente o processo”. Nesses termos, pediu, “em 

caráter de urgência, a suspensão da votação do processo administrativo em questão 

até o retorno normal das atividades do Judiciário, tendo em vista que segundo 
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informações extraoficiais, o projeto irá para pauta virtual de dia 23/04, nos termos 
do artigo 5.º do Ato Normativo n.º 64/2020” 

 

Ocorre que o Ofício enviado no dia 22 de abril de 2020, elucidando-

se a suspensão dos prazos administrativos no âmbito do TJES, bem como a exigência 

regimental de sessão pública da deliberação da matéria, já se trata de reiteração de 
pedido de esclarecimentos sobre a extraoficial informação de que a deliberação 

ocorreria no dia 23 de abril de 2020.  

 

É porque, em 17 de abril de 2020, havia enviado Ofício (Num. 

3949655), também solicitando “a suspensão da votação do processo administrativo 

em questão até o retorno normal das atividades do Judiciário, tendo em vista que 

segundo informações extraoficiais, o projeto irá para pauta virtual de dia 23/04”. 
 

Na solicitação do dia 17 de abril de 2020, destacou-se a suspensão 

dos prazos administrativos e judiciais, bem como que o Sindicato não teve qualquer 

informação sobre a movimentação em torno do projeto do PCS e de eventual 

análise pela Comissão responsável (que não possui um ato formal de composição 

publicado) e pelos demais Desembargadores. 

 

Ainda, também foram juntadas as conversas via WhatsApp (Num. 

3949658 a Num. 3949659), nas quais não há dúvidas de que, mais uma vez, reiterou-

se informações de quando e como se daria a votação da proposta, tendo em vista a 
implementação das medidas de restrição para o combate à Covid-19 e, por isso, a 

impossibilidade de reuniões que resultassem em aglomerações. De outro lado, sabe-

se que, para que os interessados acompanhassem a reunião, era imprescindível a 

disponibilização do link de acesso à sala virtual, o que não ocorreu.   

 
Veja-se que sequer o requerente tinha certeza da data que ocorreria 

o julgamento da proposta. Por isso, como saberia a forma que poderia participar? 

Desse modo, o porquê a Presidência do TJES não respondeu aos diversos 

requerimentos expostos, ao menos que fosse para informar que a “sessão” se daria 
naquele dia e que, caso fosse do interesse do Sindicato, seria enviado o link para o 

acesso à sala virtual. Mais um ponto ignorado pela decisão recorrida é qual era a 

justificativa do TJES em julgar a proposta sendo que os prazos administrativos e 

judiciais estavam suspensos pelo ato artigo 5.º do Ato Normativo n.º 64/20207.  

 

 
7 Ato Normativo TJES nº 64/2020: Art. 5°. Ficam suspensos os prazos processuais e administrativos desde 18 
de março de 2020 até dia 30 de abril de 2020. 
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A propósito, o próprio Regimento Interno do TJES dispõe que a sua 
competência de propor ao Poder Legislativo as alterações devem ser discutidas nas 

suas respectivas sessões sempre de maneira pública:  

 
Art. 115 - As sessões serão públicas, salvo quando, no interesse da justiça, o 

contrário for estatuído, em lei ou deliberado pela maioria dos Desembargadores. 

(grifou-se)  
 
A partir da exigência da sessão pública pelo regimento interno do 

TJES, acrescida das previsões constitucionais de publicidade constante no 

mencionado artigo 37 e inciso IX do artigo 93, não há dúvidas de que o ato do 

Tribunal foi ilegal. Mais do que isso, o próprio Tribunal admitiu que, de fato, a 

deliberação da proposta de alteração do PCS não foi pública (petição com a 
informação e notícia do TJES juntadas aos autos em 28 de maio de 2020).  

 

É porque foi publicado, no dia 21 de maio de 2020, no seu site, a 

informação de que o “Tribunal Pleno realiza primeira sessão judiciária por 

videoconferência ao vivo de sua história”. Na notícia, informa que “as sessões 

serão públicas e ocorrerão às quintas-feiras, às 14h e será observada a ordem dos 

trabalhos prevista no Regimento Interno do TJES”.  

 

Veja-se que apenas após aproximadamente um mês da reunião que 

deliberou pela aprovação da proposta impugnada as sessões passaram a ser públicas 

e ao vivo, como devem ser. Além disso, destacou-se que o Ato Normativo 73/2020 

(anexo), publicado apenas no dia 14 de maio de 2020, regulamentou a realização 

das sessões do Pleno por videoconferência, enquanto durar a vigência do regime 

especial de trabalho, bem como, tendo em vista a deliberação de pautas 

administrativas, entidades representativas se fizeram presentes: 
 
O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo 

Gonçalves de Sousa, presidiu, nesta quinta-feira (21/05), a primeira sessão do 

Tribunal Pleno realizada por videoconferência e transmitida ao vivo, de toda 

a história do Poder Judiciário Estadual.  
(...) Participaram da sessão, além dos desembargadores do TJES, a procuradora 

geral da justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade, o subprocurador de justiça 

judicial do MPES, Josemar Moreira e advogados previamente inscritos, de acordo 

com o Ato Normativo 73/2020, que regulamentou a realização das sessões do 

Pleno por videoconferência, enquanto durar a vigência do regime especial de 

trabalho, estabelecido pela Resolução nº 313/20 do Conselho Nacional de Justiça 

e do Ato Normativo nº 71/2020, do TJES.  

 

O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), 

Daniel Peçanha, também acompanhou a sessão, que teve o apoio de servidores 

do TJES para sua realização.  
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No início da sessão do Tribunal Pleno foram analisados alguns itens da pauta 

administrativa. Em seguida, teve início a pauta judiciária. (grifou-se) 
 

Ou seja, ainda que o seu Regimento Interna exija a sessão pública, 

bem como os dispositivos constitucionais expostos, à época da reunião que deliberou 

pela proposta ocorreu mediante a ausência de publicidade. Aliás, sequer existia o 

ato que regulamentou as sessões por videoconferência e transmitida ao vivo.  
 

Veja-se como restou regulamentava as sessões a partir da publicação 

do Ato Normativo TJES 73/2020. Conforme se verifica dos dispositivos 

transcritos do Ato, o link de acesso é enviado via e-mail ou mensagem aos 

participantes, com pelo menos uma hora de antecedência, para que realizem teste de 
conexão até 15 minutos antes do início daquela. Ainda, é a sessão é divulgada pelo 

canal do Youtube, acessível por qualquer interessado: 

 
Art. 3º.Fica adotado, no âmbito do e. Tribunal Pleno, como ferramenta de 

videoconferência, o aplicativo de tecnologia “Zoom.us”. 

  

§ 1º.Os participantes da sessão (Desembargadores, advogados com solicitação de 

sustentação oral, representantes do Ministério Público e servidores designados) 

poderão acessá-la a partir de um dispositivo móvel, baixando o aplicativo das 

lojas online do sistema IOS (Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/zoom-

cloud meetings/id546505307) ou do sistema Android (Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pt_B

R). 

  

§ 2º.Os participantes também poderão acessar à sessão por meio de seus 

computadores pessoais, baixando o aplicativo para o seu sistema operacional no 

link: https://zoom.us/download. 

  

§ 3º.Os participantes serão responsáveis pelo ambiente em que estarão durante a 

videoconferência, devendo assegurar a boa qualidade de conexão de internet, 

além de local com baixo ruído externo e cenário neutro, para garantir a 
integridade de sua participação. 

  

§ 4º.O link da sessão será divulgado por e-mail ou mensagem aos 

participantes, com pelo menos uma hora de antecedência, para que realizem 

teste de conexão até 15 (quinze) minutos antes do início daquela. 

  

§ 5º.A sessão será divulgada, no canal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 

no youtube, que poderá ser acessado por qualquer interessado no endereço 

eletrônico htps://www.youtube.com/user/portaltjes/. (grifou-se) 

 

Na reunião fechada do dia 24 de abril de 2020, a qual se impugna 
neste PCA, não ocorreu disponibilização de link de acesso e transmissão pelo 
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YouTube. O mais grave é que o requerente solicitou informações da hora, local e 
forma que se daria a sessão, pelos diversos requerimentos enviados à Presidência, 

mas não obteve a informação.  

 

Se o Regimento exige que as sessões sejam públicas, inclusive as 

administrativas, e o TJES, de fato, assim editou o Ato Normativo 73/2020 para 
regulamentar as videoconferências e a transmissão ao vivo – sendo que a primeira 

ocorreu no dia 21 de maio de 2020 -, como, na decisão recorrida, considerou-se que 

a reunião fechada, sem transmissão ao vivo e sem disponibilização do link de acesso 

à sala virtual e sem resposta aos diversos requerimentos encaminhados, não violou 

nenhuma exigência para a deliberação da proposta? 

 

Em resumo, basta perceber que se exige sessão pública, nos termos 

que, a partir do dia 21 de maio de 2020 tem ocorrido no âmbito do TJES, bem como 

os prazos dos processos administrativos e judiciais estavam suspensos. Ainda, que as 

medidas de combate à Covid-19 impediam a aglomeração e, por isso, os servidores 
estavam em home office, e o link não foi disponibilizado nem transmitida ao vivo a 

reunião, para se verificar que a reunião do dia 23 de abril de 2020 é nula. 

 

E, ainda, o ato confronta disposição da Lei n° 9.784/19998, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, veja-
se: 

 
Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância 

da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria 

do processo. 

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão 

estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por 

meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. 

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de 

participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do 

procedimento adotado. (...) 

 
8 DIREITO   ADMINISTRATIVO.  RECURSO ESPECIAL.  POLICIAL MILITAR DODISTRITO   FEDERAL 
EXPULSO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA.DEPENDENTES.  PAGAMENTO DE PENSÃO.  
REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO.IMPOSSIBILIDADE.    DECADÊNCIA   ADMINISTRATIVA.    LEI   
9.784/99.APLICABILIDADE.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOESPECIAL 
CONHECIDO E IMPROVIDO.  
1.  É  firme  a  jurisprudência  do  Superior Tribunal de Justiça no sentido  de  a  contagem do prazo decadencial 
previsto no art. 54 da Lei  9.784/99  se iniciou a partir de sua entrada em vigor, ou seja, na  data de sua 
publicação, uma vez que não seria possível retroagira norma para limitar a Administração em relação ao 
passado. Precedentes da Corte Especial.  
2. Ausente lei local específica, a Lei 9.784/99 pode ser aplicada deforma subsidiária no âmbito dos demais 
Estados-Membros, tendo em vista que se trata de norma que deve nortear toda a Administração Pública, 
servindo de diretriz aos seus demais órgãos. Precedentes do STJ. REsp 1148460/PR. DJe 28/10/2010.  
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Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no 

prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. (grifou-

se) 

 

Nesse caso, para além da relevância da questão, há uma coletividade 

de Administrados que figuram na posição de diretamente interessados e, por ora, têm 

o direito expresso de manifestarem-se por meio de seu representante legal. Por 

consequência, tal ato violou o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que 
versa sobre os princípios da Administração Pública, sobretudo no que tange à 

legalidade e publicidade. 

 

Acerca do princípio da legalidade, esse vem para limitar a atuação 

administrativa, na medida em que sua observância pressupõe que o administrador não 
pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir 

segundo a lei, só podendo fazer aquilo que ela expressamente prevê e autoriza. 

 

Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meireles9: 

 
A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que 

o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar 

ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 

disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (grifou-se) 

  

Assim, a questão que se discute, ao contrário do que a relatora 

ressalta em sua decisão, não é o fato de o Tribunal não ter acatado as propostas da 

entidade, mas sim, a ilegalidade da realização de deliberação na ausência da 

mesma.  
 

Não se pode confundir a participação na negociação com a obtenção 

de resultados na mesma; o fim não pode confundir-se com o meio. O estrito 

cumprimento dos ritos também faz parte do dever da Administração, sendo inerente 
a esses a publicidade. Caso contrário, a própria atuação do Poder Judiciário não 

precisaria ser pública, pois é justificada pela competência atribuída a ele.  

 

De fato, a competência para o encaminhamento de propostas ao 

Poder Legislativo é do Tribunal de Justiça, porém, além de ilegal, a realização da 
deliberação final de forma furtiva demonstra o interesse na ausência de atuação 

representativa dos servidores, os quais são diretamente atingidos em seu ponto mais 

caro, o sustento familiar.  

 

 
9 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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Ora, se não há obrigatoriedade de o Tribunal acatar as sugestões do 
Sindicato, por que deixá-lo de fora da discussão, sendo esta realizada às pressas 

durante o regime de trabalho remoto imposto pela atual pandemia? Ressalta-se 

que o tema não se enquadra nos requisitos de urgência, nos termos do Ato Normativo 

do Poder Judiciário do Espírito Santo nº 064/2020, os quais necessitam de deliberação 

imediata, sem a possibilidade de postergação. Com efeito, o que deveria ocorrer no 
procedimento de elaboração da proposta legislativa era o respeito aos preceitos 

constitucionais acima expostos.  

 

Mesmo que, por argumentação, fosse enquadrado, deveria ter 

ocorrido ao menos com transmissão ao vivo, bem como respondidos os 

requerimentos formulados no sentido de que seria pelo aplicativo Zoom em 

determinado horário e o link enviado ao Sindicato, na forma como está acontecendo 

depois do dia 21 de maio de 2020. 

 

Quanto ao que se refere à necessidade de alteração do Plano de 
Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário estadual (já adentrando à matéria 

da norma), com base em recomendação expedida pelo próprio CNJ, ainda que o TJES 

tenha destinado grande parte de sua manifestação às informações financeiras e o 

procedimento interno que determinou tal alteração, deve-se registrar que não se 

discute a importância da alteração.  
 

Tanto é verdade, que o requerente já havia narrado os motivos pelos 

quais resultaram na proposta legislativa, com informações constantes nos 

documentos que acompanharam a peça inicial. No entanto, como já admitido nas 

informações prestadas, o problema do equilíbrio fiscal não é exclusivamente em 

razão da folha do pagamento dos substituídos, que já tiveram o Plano de Cargos e 

Salários desses servidores alterado em 2014 e, agora, novamente. 

 

Além disso, acerca da perda de objeto, importante frisar que os 
pedidos formulados na inicial não foram apenas no sentido de declaração da 

“nulidade da reunião virtual realizada, na parte em que deliberado o envio de proposta 

legislativa sobre a alteração do plano de carreira da categoria”, devido à falta de 

publicidade na questão, mas também antecipou medida a ser adotada na hipótese de 

aprovação da proposta. Senão, vejamos:  
 
(c.2) cumulativamente, determinar ao requerido que se abstenha de enviar à Casa 

Legislativa ou requisite a retirada de pauta de proposta legislativa sobre a 

alteração do plano de carreira da categoria e, em caso de eventual aprovação, 

que seja encaminhada proposta revogadora da norma; 
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Também, objetivando blindar-se de futuras situações semelhantes, 
foi requerido, na exordial, a determinação de participação obrigatória da entidade nas 

discussões: 

 
(c.4) ainda cumulativamente, determinar ao requerido que abstenha de deliberar 

sobre temas de interesse da categoria sem assegurar a devida publicidade e a 

oportunidade de manifestação e sustentação oral por ocasião das sessões; 

 
Isso porque, conforme já exposto, a Constituição Federal prevê a 

obrigatoriedade dos sindicatos em todas as negociações que envolvam as condições 

de trabalho da categoria e, diante desse pedido preventivo, é possível depreender 

que a demanda não se esgota em razão da promulgação da Lei nº 11.129/2020. 

 
Inclusive, a necessidade de participação das entidades 

representativas é reconhecida pelo próprio CNJ, conforme o julgamento do Pedido 

de Providência n° 0001279-02.2010.2.00.0000 (em anexo), com trecho a seguir 

colacionado: 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. 

APRESENTAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CARGOS CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES. 

RESOLUÇÃO Nº 70 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE E 

DIREITO DE RECEBER DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS INFORMAÇÕES. PEDIDO 

JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

I – O controle da administração – aí incluída a atividade administrativa do Poder 

Judiciário – não pode ser obstado por mecanismos que o dificultem, como a 

negativa de fornecimento de documentos não protegidos por sigilo. 

II – A negativa no fornecimento de documentos e informações solicitados, acaso 

não protegidos por sigilo, não se afeiçoa ao princípio de transparência dos atos 

da administração pública.  

III – O direito fundamental à informação, enquanto direito de defesa, impõe ao 

Estado o dever de não impedir a livre divulgação. Nesta mesma esteira, cria ao 

Estado o dever jurídico, incontornável, de criar medidas que assegurem a ampla 

publicidade. 

(...)Por outro lado o artigo 2º, § 4º da Resolução nº 70 do Conselho Nacional de 

Justiça, que prevê que “os tribunais garantirão a participação efetiva de 

serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados pelas 

respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas 

orçamentárias e planejamentos estratégicos”. 

Muito embora o plano de cargos e salários não seja diretamente mencionado 

nesta Resolução, nos parece que a participação do sindicato dos servidores 

na sua elaboração segue a mesma lógica adotada pelo CNJ quanto à 

execução de propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos. No caso 

concreto é evidente o interesse dos servidores na participação da formação da 

proposta. (grifou-se) 
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Sedimentado sobretudo na Resolução n° 70 do CNJ, posteriormente 
alterada pela Resolução n° 198, é que se verifica a obrigatória participação das 

categorias envolvidas na prestação do serviço jurisdicional nas negociações 

administrativas, a proporcionar um debate mais igualitário. Assim dispõe a 

Resolução:   
 

Art. 6º Os órgãos do Poder Judiciário devem promover a participação efetiva de 

magistrados de primeiro e segundo graus, ministros, serventuários e demais 

integrantes do sistema judiciário e de entidades de classe, na elaboração de suas 

propostas orçamentárias e de seus planejamentos estratégicos, garantida a 

contribuição da sociedade. 

 

Por isso, a reunião que deliberou pela aprovação da proposta de 

forma sigilosa e sem a oportunidade de o requerente acompanhar a votação ou 

saber como ocorreu essa deliberação, não pode ser considerada como sessão 

pública regular. Também não se pode considerar que, anteriormente, a 

requerente participou de algumas discussões, logo a garantia constitucional que 

impõe à Administração a obrigatória participação dos sindicatos nas discussões 

foi observada.  

 

É necessária a reforma da decisão recorrida, devendo ser acolhido os 

pedidos iniciais, a fim de cumprir o dever de observância da publicidade 

constitucional da publicidade dos julgamentos do Judiciário, do dever de informação 

diante dos requerimentos não respondidos da entidade, bem como em face desse 

comportamento antissindical.  
 

Por fim, ressalta-se que a preliminar de perda do objeto, suscitada 

pela recorrida e acatada pela relatora em sua decisão, deve ser desconsiderada, diante 

do reconhecimento da possibilidade de medidas a serem tomadas para sanar o vício 

da proposta legislativa, como o encaminhamento pelo TJES de proposta revogadora 
da norma ora aprovada, bem como os pedidos que não envolvem, exclusivamente, a 

anulação da reunião fechada. 

 

3. PEDIDOS RECURSAIS 
 

Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente 

recurso para reformar a decisão recorrida, nos termos suplicados na inicial. 

 

Por fim, para melhor organização dos trabalhos dos advogados 
constituídos, requer a expedição das publicações em nome do advogado Rudi Meira 

Cassel, OAB/DF 22.256. 
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Brasília, 29 de junho de 2020. 
 

[assinado eletronicamente] 

Rudi Meira Cassel 

OAB/DF 22.256 
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A C Ó R D Ã O 
 

 

 
 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. 
APRESENTAÇÃO DE ANTEPROJETO 
DE CARGOS CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES. 
RESOLUÇÃO Nº 70 DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. 
PUBLICIDADE E DIREITO DE 
RECEBER DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
INFORMAÇÕES. PEDIDO JULGADO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

 
I – O controle da administração – aí 
incluída a atividade administrativa do 
Poder Judiciário – não pode ser 
obstado por mecanismos que o 
dificultem, como a negativa de 
fornecimento de documentos não 
protegidos por sigilo. 
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I – A negativa no fornecimento de 
documentos e informações 
solicitados, acaso não protegidos por 
sigilo, não se afeiçoa ao princípio de 
transparência dos atos da 
administração pública. 

 
II – O direito fundamental à 
informação, enquanto direito de 
defesa, impõe ao Estado o dever de 
não impedir a livre divulgação. Nesta 
mesma esteira, cria ao Estado o 
dever jurídico, incontornável, de criar 
medidas que assegurem a ampla 
publicidade.  

 
IV- Pedido a que se dá parcial 
provimento para determinar a 
disponibilização de documento ao 
Sindicato de Servidores do Estado. 

 
V – Solicitação de esclarecimentos ao 
Tribunal a respeito de processo de 
dispensa de licitação. 

 
 
 

Vistos, etc.. 
 

Trata-se de Pedido de Providências, com pedido de liminar, apresentado 

pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Ceará – SINSPOJUCE 

em face do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em que se requer a divulgação do 

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Poder Judiciário daquele Estado, bem 

como a apresentação de nota técnica sobre o tema por este Conselho. 

 

Relata o Sindicato que, em julho de 2009, a Fundação Getúlio Vargas foi 

contratada, com dispensa de licitação,  para a apresentação de minuta de Planos de 

Cargos, Carreiras e Remuneração. Pontua que a Associação não participou da 

consecução da minuta e que, finalizado o trabalho, o Tribunal de Justiça do Ceará se 

nega peremptoriamente a apresentá-lo à  Associação requerente. 

 



Pedido de Providências 0001279-02.2010.2.00.0000 3 

Argumenta que a negativa do Tribunal em permitir o acesso ao 

documento produzido pela Fundação representa afronta ao disposto no inciso XXXII, 

artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 160 da Constituição Estadual. 

 

Intimado, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que o projeto da 

Fundação Getúlio Vargas, embora entregue, ainda está sendo submetido a estudos, 

assim, entende que: “não há, ainda, qualquer lesão ao direito de informação dos 

servidores representados pela requerente, porquanto não há obrigatoriedade de o ente 

público vir a fornecer documentos que ainda estão sendo submetidos ao crivo da 

Administração”. 

 

É o relatório. 

 

Ao cidadão, a todos os cidadãos indistintamente, o art. 5º, XXXIII da 

Constituição assegura o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, de interesse coletivo ou geral, a que corresponde à obrigação dos 

órgãos públicos de prestá-las. 

 

Por óbvio o controle da administração– aí incluída a atividade 

administrativa do Poder Judiciário – não pode ser obstado por mecanismos que o 

dificultem, como a negativa de fornecimento de documentos não protegidos por sigilo, 

como no presente caso. 

 

Este Plenário já teve oportunidade de se manifestar em caso similar, em 

procedimento de minha relatoria, quando os documentos solicitados ao Tribunal 

visavam a interposição de Ação Popular. O Pedido de Providências 0007210-

20.2009.2.00.0000 está assim ementado: 

 

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS. DIREITO PROTEGIDO 
CONSTITUCIONALMENTE DE RECEBER DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS INFORMAÇÕES DE INTERESSE 
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PARTICULAR, COLETIVO OU GERAL. ART. 5º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

I – Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público de modo que 
a negativa no fornecimento de certidões, documentos e 
informações solicitados, caso não protegidos por sigilo, não se 
afeiçoa ao princípio de transparência dos atos da administração 
pública. 

II – É inerente ao exercício da cidadania a externalização da 
consciência coletiva propiciada e intensificada por intermédio 
da ação popular, sem a qual, por vias transversas, estar-se-á 
inviabilizando parte essencial do controle da administração. 

IV- Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a 
disponibilização de documento ao cidadão capaz de viabilizar o 
controle.” 

 

É pública a atividade da Administração porque maneja coisa do povo, res 

publica, assim, imprescindível a prestação de contas em toda sua amplitude. O sistema 

de controle dos atos da administração deve prestigiar aquele que pleiteia a análise de 

documento não protegido por sigilo, respeitadas as restrições do próprio texto 

constitucional. 

 

Neste ponto, repita-se a lição do Ministro Celso de Mello: “O modelo 

político-jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o 

poder que se oculta. Com essa vedação, pretendeu o constituinte tornar efetivamente 

legítima, em face dos destinatários do poder, a prática das instituições do Estado.”1 

 

Por outro lado o artigo 2º, § 4º da Resolução nº 70 do Conselho Nacional 

de Justiça, que prevê que “os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários 

e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados pelas respectivas entidades de 

classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos 

estratégicos”. 

 

                                                 
1 RECURSO EM HABEAS-DATA RHD 22 / DF - DISTRITO FEDERAL  Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
CELSO DE MELLO Julgamento:  19/09/1991 Órgão Julgador:  TRIBUNAL PLENO. 
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Muito embora o plano de cargos e salários não seja diretamente 

mencionado nesta Resolução, nos parece que a participação do sindicato dos servidores 

na sua elaboração segue a mesma lógica adotada pelo CNJ quanto à execução de 

propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos. 

 

No caso concreto é evidente o interesse dos servidores na participação da 

formação da proposta, sendo que, por outro lado, tem-se a necessidade de fiscalização 

quanto ao objeto do contrato firmado pelo Tribunal de Justiça do Ceará com a Fundação 

Getulio Vargas. 

 

 Ressalte-se que o contrato com a Fundação Getulio Vargas – que foi 

firmado sem licitação – custará aos cofres do Poder Judiciário local o valor de R$ 

771.500,00 (Setecentos e setenta e um mil e quinhentos reais). 

 

Deve ainda ser consignado, que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

– em setembro de 2009 –  havia se comprometido com as Associações dos Servidores, 

por ocasião de audiência realizada pelo Ministério Público do Trabalho, em franquear às 

Associações a participação efetiva nas negociações do Projeto de Plano de Cargos e 

Salários. 

 

O direito fundamental à informação, enquanto direito de defesa, impõe 

ao Estado o dever de não obstaculizar, de qualquer forma, a livre divulgação das 

informações, nesta mesma esteira, cria ao Estado o dever jurídico, incontornável, de 

criar medidas que assegurem a ampla publicidade. Infelizmente, estes preceitos parecem 

ter sido esquecidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará que não apresenta qualquer 

motivo concreto para a negativa do fornecimento da minuta do Projeto. 

  

Não há qualquer razão para que seja ocultado o trabalho apresentado pela 

Fundação Getúlio Vargas. Não se desconhece que a minuta ainda deverá passar pelo 

crivo do Poder Legislativo do Estado do Ceará, sendo, ao final, remetido à sanção do 

Poder Executivo, no entanto as demais etapas do processo legislativo não obstam seja 
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conhecido o projeto necessariamente apresentado pelo Poder Judiciário, já que de sua 

iniciativa. 

 

Ao final, quanto ao requerimento de nota técnica por este Conselho – 

pedido feito na emenda apresentada à inicial – não se vê neste momento razão suficiente 

para tal intervenção, até porque não há, neste caso, qualquer alegação de ilegalidade 

quanto ao teor da minuta. 

 

Por todo o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para que 

seja fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará  o projeto de Plano de 

Cargos e Salários ao Sindicato requerente. 

 

Em razão das informações trazidas pelas partes, determina-se, ainda, a 

sejam solicitados esclarecimentos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

para que apresente informações detalhadas a respeito da contratação da Fundação 

Getúlio Vargas, com dispensa de licitação, para a elaboração do Projeto de Plano de 

Cargos e Salários, encaminhando, inclusive, cópia integral do processo de dispensa de 

licitação. 

 

 

Conselheiro FELIPE LOCKE CAVALCANTI 
                                  Relator 
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