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REUNIÃO NA CORREGEDORIAREUNIÃO NA CORREGEDORIAREUNIÃO NA CORREGEDORIAREUNIÃO NA CORREGEDORIA    

A Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado esteve no dia 02 

de junho último em reunião com o Corregedor Geral de Justiça, Desembargador Carlos 

Roberto Mignone, para tratar dos Provimentos CGJES nº 07 e 08, que trazem profundas 

modificações nas rotinas funcionais dos Oficiais de Justiça e dos Cartorários.  

No caso do Provimento nº 07, os Oficiais de Justiça ficariam responsáveis por fazer o 

transporte dos autos dos processos dos membros do Ministério Público e no caso do 

Provimento nº 08, os Cartorários ficariam responsáveis por acompanhar e fiscalizar os 

prazos de cumprimento dos mandados. 

Em razão de ambas as modificações representarem um retrocesso nos procedimentos 

cartorários e funcionais, o Sindijudiciário requereu a suspensão de ambos os 

Provimentos e a abertura de debates. 

 

PRAZO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE 

RENDIMRENDIMRENDIMRENDIMENTOSENTOSENTOSENTOS    

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Bizotto Pessoa de 

Mendonça, publicou Ato Normativo nº 12/2014 na edição de ontem 03/06/14, do 

Diário da Justiça. Tal ato normatiza procedimentos para que os Magistrados, seus 

cônjuges e dependentes, o os Servidores efetivos e comissionados do Judiciário 

entreguem ao Tribunal de Justiça declaração de bens e valores referente ao ano base 

anterior, na forma eletrônica, conforme a Lei nº 8.429/1992, no seu art. 13. 

Excepcionalmente no ano de 32014, o prazo de entrega para declaração anual, previsto 

para os Magistrados no Ato Normativo Conjunto nº 04/2014 e para os Servidores no Ato 

Normativo nº 47/2013, será de trinta dias, contados a partir da publicação deste 
ato, ou seja, em 03/07/14. Os Magistrados e servidores que já entregaram suas 

declarações estão dispensados de fazê-lo novamente. Mais detalhes, os servidores 

devem acessar o link do Diário da Justiça, edição de 03/06, na seção Presidência/ Atos 

Normativos. 

 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃOREUNIÃO DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃOREUNIÃO DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃOREUNIÃO DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO    

Na tarde de ontem estiveram reunidos na Secretaria Geral do Tribunal de Justiça, a 

Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, os Diretores 

Gilceia Martins, Marcos Fabre e Wanderley José do Carmo, bem como os representantes 

dos Servidores, Bruno Fabre, Aldair Procópio e Maria Aparecida Azevedo, o Secretário 

Geral do Tribunal de Justiça, José de Magalhães Neto, o Assessor Econômico do TJES, 

Adriano Spessimilli e outros representantes do Tribunal de Justiça, para tratarem da 

reestruturação do Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário. 
De acordo com a Presidente do Sindicato, a reunião foi proveitosa, produtiva e os 

trabalhos estão avançados caminhando para uma provável conclusão no dia 18 de 

junho.  
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Existem dados e andamentos desse processo que o Sindicato ainda não pode divulgar, 

mas a expectativa é positiva. 

“Estamos procurando fazer as coisas com responsabilidade, dentro do que podemos 

lutar e conseguir no final, finalizou”.  

ASSEMASSEMASSEMASSEMBLEIA GERALBLEIA GERALBLEIA GERALBLEIA GERAL    

Servidores escolheram representantes na Cepro, aprovaram a homologação de permuta 

entre Diretores e ainda deliberaram sobre a Sede Social. A assembleia começou às 9h20 

no Auditório da Corregedoria Geral de Justiça. Inicialmente foram apresentados nomes 

de candidatos para escolha de representantes da base na Cepro. Foram eleitos o Analista 

Judiciário I, Rodrigo Furtado de Medeiros (Alto Rio Novo), a Analista Judiciária II, Juliana 

Câmara (Serra) e a Auxiliar Judiciária Giovana Roriz (João Neiva). Para a vaga de 

Analista Judiciário Especial foi autorizado à Diretoria indicar um nome. Ainda foram 

eleitos como suplentes o Analista Judiciário I, Fabrício Paiva Charpinel e a Analista 

Judiciária II, Betina Duarte. 

O segundo ponto de pauta discutido foi a permuta entre o então Diretor Rômulo Lopes 

Bernabé (Organização e Planejamento) e a então Suplente de Diretoria. Giovana Roriz. 

Como não existe previsão estatutária sobre permuta entre Diretor e Suplente, foi pedido 

um parecer jurídico e submetido ao Conselho Deliberativo para que elaborasse uma 

súmula de chancelamento. Também foi aprovada a permuta entre a então membro do 

Conselho Fiscal, Patrícia Dutra Rody Machado e o suplente Cláudio Martins do 

Nascimento. 

O próximo ponto de pauta foi a Sede Social. Segundo a Presidente, foram tentadas várias 

maneiras para resolver a situação, até mesmo a terceirização do restaurante. No 

decorrer da Assembleia foram apresentadas várias propostas, entre elas, a da 

transformação no local em cerimonial. No entanto, a proposta aprovada em Assembleia 

foi interdição da Sede por três meses, prorrogáveis por mais dois meses, contratação de 

uma empresa para promover estudos da viabilidade de ações a serem tomadas. 

Por fim, entre mudanças na Diretoria, foi aprovada ainda a permuta entre as Diretoras 

Giovana Roriz (Organização e Planejamento), e Gilceia Martins (Administrativo 

Financeiro). Giovana passará a ocupar o cargo de Diretora Financeira (por ter maior 

disponibilidade) e Gilceia ocupará o cargo de Diretora de Organização e Planejamento. 

A Diretoria 
 

 

 


