
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 09/03/2018 

 

Convocação para o envio de sugestões para alterações do Código de Normas 

 

O Sindijudiciário convoca todos os Servidores para que enviem sugestões para alterações do Código de Normas 
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

Segundo o Provimento nº 04/2018 do Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça, Des. Samuel Meira Brasil Jr, as 
sugestões deverão ser enviadas até o dia 31 de março de 2018 para o e-mail consultacorregedoria@tjes.jus.br. 

As sugestões devem ter a indicação do dispositivo e a breve justificativa para as alterações. 

O Sindicato solicita que as sugestões sejam enviadas para o e-mail presidencia@sindjud.com.br, para que 
possam fazer parte das demandas encampadas pela entidade sindical. 

Destacamos a importância que a participação de todos é de extrema importância para ajudar a confeccionar um 
código que atenda aos anseios dos servidores e jurisdicionados. 

 

Comunicado 

Prezados Sindicalizado, 

Recentemente tem sido noticiado, de forma equivocada, pelo SINDIOFICIAIS que o SINDIJUDICIÁRIO/ES não 
deteria mais representação dos oficiais de justiça no Estado do Espírito Santo. Essa notícia, no entanto, não 
corresponde à realidade e merece nosso esclarecimento. 

Não obstante o SINDIOFICIAIS ter conseguido sua carta sindical, de forma irregular e ainda contestada em dois 
procedimentos judiciais em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, tal fato não retira a 
representatividade do SINDIJUDICIÁRIO sobre os referidos oficiais e, tampouco, a possibilidade de filiação 
facultativa dos oficiais de justiça a este Sindicato que, durante trinta anos, vem travando as lutas da categoria. 

Deve ser lembrado que a filiação é ato de vontade e, como tal, pode ser feita tanto no sindicato da categoria 
preponderante como no sindicato da categoria dita diferenciada, conceito que se amolda ao SINDIOFICIAIS, 
conforme demonstrado em Juízo. 

Ademais, havendo categoria diferenciada, ainda que irregularmente na hipótese, o sistema sindical previa, até a 
malfadada reforma trabalhista, o recolhimento do imposto sindical para o sindicato desta categoria quando 
regularmente constituído e a representatividade no âmbito das normas coletivas, situação que não se aplica, por 
decisão do STF, aos sindicatos de servidores públicos. 

Estas eram as prerrogativas dos sindicatos de categoria diferenciada, valendo citar que mesmo para os 
empregados regidos pela CLT, não havendo norma coletiva assinada pelo sindicato da categoria diferenciada, a 
norma coletiva da categoria preponderante apresenta ampla validade e eficácia. 

Portanto, a questionável existência do SINDIOFICIAIS não retira do SINDIJUDICIÁRIO a representação dos 
oficiais filiados e, de forma geral, de toda a categoria, mormente considerando que as postulações deste ente 
sindical, durante toda sua existência, sempre se pautaram pelo atendimento das necessidades de todos os 
integrantes, não excluindo ou privilegiando grupos. 

Assim é que as postulações administrativas ou judiciais realizadas visam sempre o bem estar da categoria e, 
portanto, as inúmeras conquistas alcançadas são gerais e democráticas, sem nunca se descuidar das 
necessidades individuais de seus filiados, postura que fez este ente sindical alcançar o respeito de todos. 

Com estes esclarecimentos o SINDIJUDICIÁRIO reafirma a sua representação ampla sobre a categoria, 
representação essa que é reafirmada em nossa luta diária para o bem estar de todos, mantendo a unidade dos 
servidores para alcançar melhores condições de trabalho e remuneração. 

Confia, portanto, o SINDIJUDICIÁRIO que os oficiais manterão sua filiação voluntária a este sindicato, 
reconhecendo a representação de décadas que este exerce e continuará exercendo. 

 

À Diretoria 


