
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 10/07/2013 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 

 

RESOLUÇÃO 153 
Informe aos Oficiais de Justiça: Comunicamos que na última sexta-feira (05/07) aconteceu a 

primeira reunião, ainda em caráter informal, da Comissão instituída pelo TJES para 

apresentar sugestões para a regulamentação, em definitivo, da Resolução 153 do CNJ (ver 

Ato 1117/2013, publicado no Diário da Justiça de 04 de julho de 2013). Participaram o 

representante do Sindijudiciário, Francisco Manoel Bitencourt (Diretor Administrativo 

Financeiro) e os representantes da Administração do TJES, Adriano Vieira Spessimilli 

(Assessor de Níver Superior de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica) e Herman 

Andrade Cruz (Assessor de Planejamento e Fiscalização da Corregedoria Geral de Justiça). 

Tratou-se apenas da necessidade do atendimento à Súmula 190 do STJ, ou seja, da 

necessidade do recolhimento das despesas prévias dos Oficiais de Justiça, por parte da 

Fazenda Pública, até que a Comissão encerre seus trabalhos e haja a regulamentação 

definitiva da questão. 

Nova reunião da Comissão será agendada para esta semana.  

Devido à complexidade do tema, a Diretoria do Sindijudiciário resolveu convocar reunião 

com todas as Associações de Oficiais de Justiça para quarta-feira, 17 de julho, às 9h30 no 

Auditório do Sindijudiciário. 

Posteriormente será convocada uma Assembleia Geral com todos os Oficiais de Justiça. 

 

COMUNICADO 
O SINDIJUDICIÁRIO informa que está aderindo à manifestação de paralisação do dia 11 

de julho do presente ano, em cumprimento à orientação tirada em reunião dos representantes 

da Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados, realizada nos dias 

04,05 e 06 do presente mês em São Luís do Maranhão, juntamente com as demais Centrais 

Sindicais e Sindicatos do Estado. 

Informa ainda que esta Entidade Sindical, em cumprimento à Lei nº7783 de 28 de junho de 

1989 (Lei de Greve), oficiou o Egrégio Tribunal de Justiça em 08 de julho às 17:00 hs, 

através do ofício nº 201300839902, comunicando a adesão à paralisação das atividades da 

categoria com antecedência de 48 horas como determina a Lei. 

Vale destacar que o Sindicato solicitou no ofício supra citado a suspensão das atividades do 

Poder Judiciário, no dia 11 próximo, sem prejuizo para os servidores em razão da evidente 

dificuldade de locomoção que os servidores da Justiça Capixaba e a sociedade sofrerão. 

Insta esclarecer que a resolução nº 032/2013 da lavra do deste E. Tribunal, determinando a 

compensação das horas não trabalhadas no dia 11 é de competência exclusiva do Presidente 

do Poder Judiciário. 

Ressalte-se que a convocatória de assembleia para o dia 11 às 9:30 hs em primeira chama e 

10:00 hs em segunda chamada, conforme edital publicado no dia 09 de julho, para garantia do 

trabalhador estabelecida na Lei de Greve. 

Por fim esta Entidade Sindical informa a pauta específica como bandeiras na participação do 

movimento com as seguintes reivindicações dos Servidores Públicos deste Estado: PEC 190, 

pagamento dos precatórios, reposição de perdas salariais e redemocratização do Judiciário. 
  

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


