
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 02/10/2014 

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

SUGESTÕES DE DIVISÃO DAS MICRORREGIÕES 
 

Com a proximidade da fase final do procedimento relativo aos pleitos da divisão das 
microrregiões (Resolução n.º 44/2014) protocolado sob o n.º 2013.01.230.121 e em razão 
da modificação das Regiões Judiciárias pela LC n.º 788/2014, solicitamos aos Oficiais de 
Justiça que remetam ao SINDIJUDICIÁRIO/ES até a próxima segunda-feira, dia 6/10, 
suas sugestões para fins de divisão das microrregiões. 
Informamos que cada Região Judiciária somente poderá ser subdivida em duas 
microrregiões e que uma Comarca ou Juízo não poderá integrar a microrregião de outra 
Região, salvo a que está inserida. 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A GREVE! 
 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES reitera a todos os procedimentos do movimento paredista, 
orientando a cumprir somente as urgências e emergências, nos termos da Resolução n.º 
71/2009 do CNJ. Qualquer dúvida consultem o manual da greve, as orientações e os 
demais informativos. 
Solicitamos que os servidores, salvo as exceções previstas na referida Resolução, não 
façam cargas, não expeçam mandados, não cumpram determinações e não expeçam 
publicações. 

MANIFESTAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

A Comissão de Greve decidiu mudar o local da manifestação desta sexta-feira (dia 3), 
do Palácio da Fonte Grande para a Assembleia Legislativa, em função dos vários 
eventos que se acumulariam em frente à sede administrativa do Governo do Estado.  

O Sindipúblicos marcou, para a mesma data, manifestação no local. Portanto, como a 
sanção ou o veto do governador Renato Casagrande precisa ser enviado para a Ales, 
decidimos fazer lá a nossa vigília, a partir das 13h. 

Junto com a vigília, está mantida também a decisão dos servidores na nossa última 
assembleia de fazer o “Apagão do Judiciário” em todo o Estado. A orientação é para 
que todos os servidores usem camisa preta, não liguem seus equipamentos e que 
apenas um dos efetivos fique em cada cartório, também sem ligar os equipamentos, 
mas atendendo as urgências e emergências, conforme Resolução do CNJ.  

 
Comissão de Greve 

 

 

  


