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PEC 190/07 
 

O Sindijudiciário e a Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados 
(FENAJUD) informam aos trabalhadores do Judiciário capixaba que a PEC 190/07 se 
encontra na pauta do Congresso Nacional para ser votada a qualquer momento. Informamos 
ainda que a mesma quase foi votada na última terça-feira (12/06) quando o plenário registrava 
a presença de 459 deputados. Infelizmente, por questões do não cumprimento de acordo da 
mesa Diretora do Congresso Nacional com os demais líderes, em relação à PEC dos 
Defensores Públicos, a plenária foi esvaziada não obtendo quórum mínimo de margem de 
segurança de 410 deputados, uma vez que para a aprovação de uma PEC são necessários 308 
votos favoráveis. 
Vale ressaltar que a PEC 190 traz grandes benefícios para o servidor do Judiciário nacional 
uma vez que a Justiça é una e a única categoria de servidores públicos que não possui estatuto 
próprio é a dos servidores do Judiciário brasileiro. É interesse de todos os sindicatos do 
Judiciário a aprovação dessa PEC. A base da referida proposta é a construção de um estatuto 
único para posterior isonomia não somente de salários, mas de funções que comporão os 
Tribunais de todo o país. 
Convocamos os Diretores, Delegados Sindicais e todos os servidores a conclamarem os 
deputados de suas bases para que os parlamentares estejam presentes no Congresso Nacional 
nos dias 18, 19 e 20 de junho e votem favoravelmente para aprovação da PEC. Vale destacar 
que o Coordenador da FENAJUD para a Região Sudeste, Carlos Thadeu Teixeira Duarte 
estará presente com alguns servidores escolhidos para representar o Sindijudiciário na 
oportunidade. 
Aproveitamos para agradecer à bancada capixaba, aos nove deputados presentes à sessão do 
dia 12/06, em especial aos parlamentares Paulo Foletto e Jorge Silva, que não mediram 
esforços no sentido de pautar a matéria e requerer discussão e aprovação da mesma. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

A Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde do TJES realizará um levantamento 
no ambiente de trabalho dos servidores das Comarcas que compõem o Judiciário capixaba, a 
fim de embasar uma pesquisa de clima com foco na Qualidade de Vida dos trabalhadores. 
O levantamento acontecerá entre os meses de junho a novembro deste ano, conforme 
cronograma de visitas já elaborado. A Presidência do TJES e o Sindijudiciário convida 
todos os trabalhadores e magistrados a receber a equipe que fará a pesquisa e a participarem 
desse evento. 
Segue a relação das Comarcas que serão visitadas no mês de junho: 
 
Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandú, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, João Neiva, 
Mantenópolis, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da 
Palha e Tribunal de Justiça. 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


