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

 

Diretoria eleita do Sindijudiciário faz sua primeira reunião 

Na manhã desta quarta-feira (07/12) a diretoria executiva eleita do Sindijudiciário se reuniu para discutir todas as 

atividades que o Sindicato já vem realizando ao longo de 2016 e as novas ações que serão implementadas daqui por 

diante. 

 Em pauta: realização das assembleias regionais nos dias 15 e 16 de dezembro; postergação da viagem dos diretores 

e representantes da base escolhidos em assembleia para representar o Sindijudiciário durante acompanhamento da 

votação da PEC 55, no Senado, em Brasília; Juiz Leigo; Ofício do Sindicato ao desembargador Zardini solicitando 

prioridade na discussão da aplicação da Resolução 219/243. 

 

Postergada viagem a Brasília 

Em vista da situação de desentendimento entre os Poderes Legislativo e Judiciário, que motivou a suspensão do 

senador Renan Calheiros da presidência do Senado e, consequentemente, da paralisação da pauta de trabalhos no 

plenário daquela Casa de Leis, onde estava prevista a discussão e votação da PEC 55, no dia 13 de dezembro, o 

Sindijudiciário suspendeu a viagem dos servidores ao Distrito Federal. 

Foi solicitada uma audiência com os senadores capixabas e, posteriormente, o Sindicato convocará os servidores 

escolhidos para participarem dessa agenda junto aos senadores no intuito de sensibilizá-los a votar NÃO à PEC 55, a 

chamada PEC da Morte. 

Nessa ocasião, o Sindijudiciário pede a todos os servidores e seus familiares que continuem enviando e-mails aos 

senadores solicitando que votem NÃO à PEC 55/2016. 

Avaliação de Desempenho 

O Sindijudiciário informa aos servidores que o jurídico do sindicato está à disposição de quem se sentiu prejudicado 

com a Avaliação de Desempenho realizada e quiser entrar com recurso. 

 

Sindijudiciário solicita que alterações da 219/243 sejam feitas simultaneamente no 1º e 

2º graus 

O Sindicato protocolou no final da tarde desta terça-feira (06/12) requerimento de nº 2016.01.789.331,ao 

presidente do Comitê Gestor Regional Orçamentário e de Gestão e Implementação de Política Nacional de Atenção 

do Primeiro Grau de Jurisdição do TJES, desembargador Fernando Antônio Zardini. 



Cumprindo deliberação da última Assembleia Geral da categoria,  realizada dia 02/12, o Sindijudiciário pede ao 

desembargador presidente do Comitê que a implantação da Resolução 219/243 passe a ser iniciada em igual prazo 

para ambos os graus, sob pena de desnaturação do próprio ato normativo. Assim, o documento requer: 

- Ampliação da Comissão, prevendo-se paridade de representação de todos os cargos; 

- Pareamento dos prazos de início e fim de implantação entre a Primeira e Segunda  instâncias; 

- Previsão de prazo para auditagem dos dados, após um prazo de 180 dias; 

- Recebimento da planilha contendo os resultados dos estudos dos Oficiais de Justiça; 

- Prazo para apresentação do estudo que está sendo concluído pelo Fórum dos Assistentes Sociais e Psicólogos. 

(Veja a íntegra do Ofício protocolado)  

Link: http://sindjud.org.br/images/ckfiles/files/Requerimento%20ao%20Des%20Zardini.pdf 

 

TCES retira de pauta autorização para TJES nomear juiz leigo 

Em sessão de julgamento nesta terça-feira (06/12), no Tribunal de Contas do Espírito Santo, o conselheiro relator, 

Sebastião Hanna, retirou de pauta o pedido que autorizava o Tribunal de Justiça nomear juízes leigos. O assessor 

jurídico do Sindicato, Hélio Pepe de Moraes, fez sustentação oral sobre a posição do Sindijudiciário e, em seguida, o 

conselheiro relator determinou o não julgamento da autorização. 

O Sindijudiciário vem há meses repudiando a convocação de juízes leigos pelo TJES. Numa  época de baixas finanças 

e de vários direitos dos servidores sonegados e até expurgados, as nomeações são ilegais, segundo o assessor 

jurídico, pois representam aumento de despesa com pessoal , e o Tribunal continua com seu limite acima do 

permitido pela LRF. 

 (Confira aqui a nota de repúdio do Sindicato feito no 23/08/2016) 

Link: http://sindjud.org.br/pt-BR/publicacoes/sindijudiciario-repudia-convocacao-de-juizes-leigos-pelo-tjes/ 

 

NAP faz a última reunião de 2016 

O Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sindijudiciário fechou o ano com uma reunião ampliada na última sexta-

feira (02), na Barra do Jucu. O encontro reuniu mais 30 pessoas. Periodicamente, toda primeira sexta-feira do mês, o 

Núcleo faz sua reunião.  

Durante 2016, o NAP realizou várias ações junto aos aposentados e pensionistas. Entre elas, palestras sobre 

qualidade de vida e prevenção a doenças. Também aconteceu o evento Ação Saúde, onde, durante toda à tarde, 

foram feitos aferição de pressão arterial, medição de glicose seguida de uma palestra sobre os cuidados com a 

Diabetes.  

O Núcleo também criou um grupo para visitar os colegas que estão enfermos. Várias visitas foram realizadas e uma 

delas já está marcada para o interior do Estado. O NAP que começou com começou com 05 participantes, hoje já 

conta mais de 30 assíduos aposentados e pensionistas presentes às reuniões mensais. 

Vitória (ES) 07 de dezembro de 2016 
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