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REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TJES 
 

Em reunião na manhã de hoje, no gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça, 

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, participaram o Presidente do Sindijudiciário, Carlos 

Thadeu Teixeira Duarte, os Diretores Adda Maria Monteiro Lobato Machado (Imprensa e 

Divulgação) e Paulo Antônio Rocha Ferrari (Assuntos Jurídicos), bem como a Escrevente 

Juramentada Hiranilda Matos e o Escrivão Judiciário Wagner Machado, ambos da 5ª Vara 

Criminal de Cariacica. Também estiveram presentes integrantes da Assessoria da Presidência, 

Bruno Toledo, o Juiz Paulino José Lourenço e o Secretário de Tecnologia de Informação do 

TJES Ronney Brunelli Dutra. O assunto em pauta foram as dificuldades enfrentadas pelos 

trabalhadores da 5ª Vara Criminal de Cariacica (referente à Lei Maria da Penha), no 

cumprimento das medidas protetivas e mandados e ainda as dificuldades enfrentadas pelos 

servidores de todo o Estado em relação ao funcionamento do Sistema. O Presidente do 

Sindijudiciário indicou o Diretor de Assuntos Jurídicos, Paulo Antônio Rocha Ferrari para 

participar da referida comissão. 

Diante das inúmeras reclamações apresentadas e a divergência nos procedimentos, o Exmo. 

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa determinou que tais dificuldades apontadas na 5ª Vara 

fossem verificadas in loco ainda neste dia e que fossem fosse criada uma comissão para a 

normatização dos procedimentos cartorários. A referida comissão deverá ser oficializada 

durante a solenidade de Implantação e Entrega do 1º “Botão do Pânico”, que acontecerá no 

Salão Pleno do Tribunal de Justiça, na próxima segunda-feira (15/04/13) às 10 horas, e 

contará com a presença da Ministra da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as 

Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. O Sindijudiciário aproveita para 

convidar a todos os servidores para participarem do evento.  
 

REESTRUTURAÇÃO 
 

Na ocasião também foi discutida a Reestruturação do TJES, ficando instituída uma comissão 

formada pelo Juiz Assessor da Presidência do TJ, Paulino José Lourenço, a Chefe de 

Gabinete da Presidência do TJEs Katharine Maia dos Santos e a Diretora de Imprensa e 

Divulgação do Sindicato, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, para a elaboração de 

redistribuição dos servidores, levando em conta o número de processos distribuídos para cada 

Vara e preparação para o processo de remoção geral de todos os trabalhadores e futuro 

concurso do TJES. 
 

SEMINÁRIO AJUDES 
 

A Ajudes realizará o Seminário AJUDES 2013. O evento que terá como tema “A importância 

do Associativismo na Sociedade Contemporânea” acontecerá no dia 19 de abril (sexta-feira), 

no Salão Pleno do Tribunal de Justiça (Enseada do Suá, de 8 às 12 horas. A participação 

deverá ser confirmada até o dia 16 de abril (terça-feira) pelo telefone 3232-2122, ou 

encaminhando mensagem constando nome completo, cargo, local de trabalho, telefone e 

endereço eletrônico para comunicação@ajudes.org.br.  

O palestrante do evento será Weliton Magela, Diretor do Instituto Elo, teólogo, historiador, 

especialista em desenvolvimento humano, Master e Trainer em PNL, consultor 

organizacional, especializado em preparação psicológica de equipe de alto rendimento. 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


