
Priorização Demandante Nome Descrição Valor 2017 1º grau Valor 2017 2º grau Valor total 2017

1
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Retorno 

(reenquadramento) de 

2/3 da categoria para a 

tabela vencimental de 

nível superior

Regularizar a inconstitucionalidade da lei 14.786/2010 

que retirou a nomenclatura OFICIAL DE JUSTIÇA e 

rebaixou para a tabela vencimental de nível médio, 

aproximadamente, 2/3 da categoria oficial de justiça 

que encotravam-se há mais 5 anos enquadrados na 

tabela de nível superior.

200.000,00R$        50.000,00R$          250.000,00R$        

2
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Reajuste da Indenização 

de Transporte dos 

oficiais de justiça

A Indenização de Transporte dos oficiais de justiça foi 

instituída em dezembro de 2010. Até a presente data, 

não teve nenhum reajuste, sendo essa a única verba 

indenizatória paga pelo tribunal que não teve reajuste 

durante esse período.

7.000.000,00R$     1.000.000,00R$     8.000.000,00R$     

3
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Extensão da GEI para 

todas as comarcas do 

interior

Atualmente, os servidores das comarcas do interior 

(intermediária e especial) estão sem receber a aludida 

gratificação, mesmo tendo direito a percebê-la. Desta 

forma, seria uma correção desta ilegalidade.

7.000.000,00R$     1.000.000,00R$     8.000.000,00R$     

4
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Criação de cargos e 

nomeação dos 

aprovados para cargo 

de oficial de justiça no 

concurso de 2014

Há uma carência muito grande de oficiais de justiça, 

principalmene, nas comarcas do interior. Levantamento 

feito pelo Sindojus constatou que existe uma carência 

atual de mais de 100 vagas só para o cago de oficial de 

justiça a serem preenchidas por novos concursados. 

Inclusive, em rcente decisão o CNJ determinou essa 

situação para o TJCE. Essa medida, certamente, 

ajudaria o poder judiciário estadual a avançar na 

solução para a mora judiciária.

10.000.000,00R$   1.000.000,00R$     11.000.000,00R$   

5
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Pagamento de hora-

extra nos plantões 

judiciais

Atualmente todos os servidores que prestam plantal 

judiciário NÃO recebem hora-extra, o que está 

totalmente em desacordo com a constituição federal. 

Portanto, esse pleito visa corrigir essa ilegalidade.

2.000.000,00R$     200.000,00R$        2.200.000,00R$     

6
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Reajuste, unificação e 

equiparação do auxílio 

alimentação com os 

magistrados

Hoje de forma totalmente anti-isonômica existe uma 

diferenciação entre o auxílio alimentação que é pago ao 

magistrado e o que é pago ao servidor. Esse pelito visa 

corrigir essa distorção.

10.000.000,00R$   1.000.000,00R$     11.000.000,00R$   
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7
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Extensão do Auxílio 

alimentação nas férias, 

dias não úteis e para 

aposentados e 

pensionistas 

Esse pagamento já vem sendo efetivado em outros 

tribunais do país, além do próprio STJ já reconhecer em 

decisões jurisprudencais essa possibilidade.

1.000.000,00R$     100.000,00R$        1.100.000,00R$     

8
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Pagamento de diárias e 

ajuda de custo aos 

oficiais de justiça em 

comarcas vinculdas

Atualmente o oficial de justiça do interior vem 

exercendo suas atividades em comarcas vinculadas, as 

quais não possuem quadro próprio de servidores. Essa 

atividade não vem sendo remunerada, nem muito 

menos sendo indenizado o servidor que a exerce. No 

caso específico dos oficiais de justiça, além de não 

serem remunerados, o oficial tem um gasto a mais com 

as dilgências dos mandados. Assim, precisa-se 

URGENTEMENTE, corrigir essa situação.

1.000.000,00R$     -R$                     1.000.000,00R$     

9
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Cumprimento da 

resolução 153 do CNJ - 

Ressarcimento de 

Diligência

Até o presente momento vem sendo descumprido a 

reslução 153 do CNJ que visa o ressarcimento de 

despesas que os oficiais de justiça têm no 

cumprimentos das ordens judiciais.

5.000.000,00R$     500.000,00R$        5.500.000,00R$     

10
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Compra de 

equipamentos e 

produtos de proteção 

individual dos oficiais de 

justiça

O oficial de justiça exerce sua atividade, 

eminentemente, externa á repartição. Estando o 

mesmo sujeto às intempéries como sol, chuva, 

poluição, etc... além disso sua atividade é de risco 

reconhecida essa situação, inclusive, pelo STF em 

recente decisão. Atualmente, esse profissional não 

possui nehum equipamento de defesa pessoal, enm de 

proteção à sua saúde fornecida pelo TJCE. Desta 

forma, o pleito visa alcançar esse objetivo.

1.000.000,00R$     100.000,00R$        1.100.000,00R$     

11
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Capacitação com cursos 

de avaliação e 

atualização processual 

para os oficiais de 

justiça 

O profissional para estar prestando um serviço de 

qualidae e excelência para o jurisdicionado precisa 

estar em constante atualização na área que atua. Desta 

forma, o pleito pretende qualificar esse servidor para 

exercer sua atividade com essa condição.

100.000,00R$        10.000,00R$          110.000,00R$        
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12
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Acompanhamento 

pisicossocial dos oficiais 

de justiça

Em virtude da deficência do número de oficiais de 

justiça, há um acúmulo muito grande de trabalho para 

os oficiais que estão na ativa. além disso, existe uma 

presão muito grande par o atingimento de metas, 

mesmo com o quadro deficitário. acrescenta a tudo isso 

a própria natureza do cargo. Esse quadro vem levando 

muitos oficiais a tirarem licenças médicas par o 

tratamento das consequências dessa situação.

50.000,00R$          5.000,00R$            55.000,00R$          

13
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Pagamento aos oficiais 

de justiça de vantagens 

e indenizações de 

exercícios anteriores

Muitas vantagens salariais já reconhecidas pelo próprio 

tribunal vêm sendo adiadas o seu pagamento, o que 

pode acarretar ações judiciais contra a administração. 

Situação desnecessária, pois poderiam ser pagas 

administrativas sem a necessidade de se recorrer à 

justiça.

4.000.000,00R$     400.000,00R$        4.400.000,00R$     

14
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Instiuição da 

Gratificação de Acúmulo 

de Função - GAF

Instituir a Gratificação de Acúmulo de Função (GAF), 

sendo ela paga, temporariamente, aos oficiais de 

justiça que acumulem as funções, no caso, o 

cumprimento de mandados de colegas que estejam 

gozando férias ou no exercício de qualquer licença 

legal.

500.000,00R$        50.000,00R$          550.000,00R$        

15
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Estruturação e 

aparelhamento das 

salas dos oficiais de 

justiça

O Código de Organização Judiciária do Ceará- 

CODOGECE prevê as salas específicas para os oficiais 

de justiça em cada fórum de 1o. grau e no tribunal de 

justiça. Essa previsão não vem sendo cumprida, pois 

em diversas comarcas, principalmente do interior, o que 

se constata é a inexistência, ou quando existe, o total 

descado e sem condições mínimas de utilização em 

razão da falta de equipamentos. O que está em 

desacordo com a legislação do CODOGECE.

500.000,00R$        -R$                     500.000,00R$        
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16
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Compra de viaturas para 

diligências dos oficiais 

de justiça nos plantões 

judiciais

O que se constata é queinexiste no interior viaturas 

para cobrir os plantões judiciais. Em muitas vezes há a 

necessidade de proceder a condução de testemunha 

ou partes, o que vem sendo feito no veícula particular 

do oficiais de justiça, o que a torna a diligência bastante 

perigosa e sem previsão legal.

300.000,00R$        -R$                     300.000,00R$        

17
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Retroativo do Auxílio 

Alimentação e da 

Indenização de 

Transporte dos oficiais 

de justiça

Essas duas verbas ficaram sem enhum reajuste nos 

últimos cinco anos. A inflação do período corroeu o 

poder de compra dessas verbas. Desta forma, o pleito 

objetiva o ressarcimento de retroativo desse período.

2.000.000,00R$     200.000,00R$        2.200.000,00R$     

18
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Instituição de seguro de 

vida para os oficiais de 

justiça

É do conhecimento público que o oficial de justiça 

exerce uma atividade de risco, situação essa 

reconhecida em recente decisão do STF. No exercício 

de sua função esse profissional está submetdo a 

muitas adversidade que submetem o mesmo a colocar 

em risco sua integridade física e sua vida. Desta forma, 

esse pleito visa assegurar à família deste servidor uma 

garantia caso, no exercício de sua função o msmo 

venha ter sua vida ceifada.

100.000,00R$        10.000,00R$          110.000,00R$        

19
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Instituição do auxílio 

saúde

Na ´quase totalidade dos demais tribunais do país, esse 

benefício já vem sendo efetivado para seus servidores. 

O TJCE cearense é um dos poucos que ainda possui. 

5.000.000,00R$     500.000,00R$        5.500.000,00R$     

20
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Instituição do seguro 

aposentadoria para os 

servidores

Esse benfício já vem sendo pago com sucesso em oros 

tribunais do país como écaso do tribunal de justiça do 

Pará. Seria descontado do contracheque do servidor 

um determinado valor (1%), o qual seria destinado a 

fundo, o qual seria gerido por quatro membros, sendo 

um representante do Sinjustiça e outro do Sindojus e 

dois do TJCE. O TJCE depositaria também neste fundo 

o valor equivalente ao valor pago pelo servidor. Quando 

de sua aposentadoria, o mesmo poderia levantar a 

quantia depositada ao longo dos anos de contribuição

2.000.000,00R$     200.000,00R$        2.200.000,00R$     
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21
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Instituição do auxílio-

creche

Esse benfício já vem sendo pago na quase totalidade 

dos tribunais do país. O TJCE implantando esse 

benefício estaria contemplando um pleito antigo dos 

servidores.

1.000.000,00R$     100.000,00R$        1.100.000,00R$     

22
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

Instituição do auxílio - 

bolsa de estudo

Com a implatanção desse benefício o TJCE esaria 

incentvando os seus servidores a procurarem se 

qualificar melhor com cursos de graduação, 

especialização mestrado e doutorado para prestarem 

um melhor serviço para a sociedade. Portanto, 

essebefício beneficiaria em cheio a sociedade que 

passaria a ser atendida por um profissional altamente 

qualificado. Ressaltamos ainda que esse benefício já 

vem sendo pago pelo Poderes Executivo e Legislativo 

do Estado do Ceará.

1.000.000,00R$     100.000,00R$        1.100.000,00R$     

23
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

AJUSTES NO PCCR - 

Redefinir os percentuais 

do adicional de 

qualificação

Dobrar os atuais percentuais dos adicionais de 

qualficação:

ESPECIALIZAÇÃO - 15%

MESTRADO - 20%

DOUTORADO - 25%

Seria um incentivo a mais para os seus servidores 

procurarem se qualificar para prestarem um melhor 

serviço ao jurisdicionado.

1.000.000,00R$     100.000,00R$        1.100.000,00R$     

24
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

AJUSTES NO PCCR - 

Diminuição de 23 para 

20 referências as 

tabelas vencimentais

Seriam eliminadas as três primeiras referênciase e 

renuneradas as demais da tabela vencimental, subindo 

de referência, automaticamente, todos os servidores 

que encontram-se atualmente enquadrados nas 

respectivas tabelas. Isso se faz necessário para que o 

servidor recém nomeado possa, ao final de 25 anos 

atingir o topo da tabela, o que atualmente, só ocorre 

com mais de 40 anos de serviço, em média.

5.000.000,00R$     500.000,00R$        5.500.000,00R$     
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25
Sindicato dos 

Oficias de Justiça

AJUSTE NO PCCR - 

Incorporação da GAM 

INSTITUCIONAL 

(PRODUTIVIDADE) na 

aposentadoria

Atualmente o servidor não faz jus à GAM 

INSTITUCIONAL (PRODUTIVIDADE) na 

aposentadoria, o que vem sendo desestimulante para o 

servidor. O objetivo do pleito visa corrigir essa 

distorção, o que foi feito com os servidores da Sefaz-

CE que percebem gratificação idêntica e lá eles 

contribuem para a previdência e têm direito a receber 

na aposentadoria. Mesma situação ocorre no TCE do 

Ceará. O STF também já decidiu que isso é 

perfeitamente legal, desde que passe a ser descontada 

a contribuição previdênciária respectiva.

1.000.000,00R$     100.000,00R$        1.100.000,00R$     
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