
 

Sindicato protocola requerimento pedindo suspensão das 
atividades de hoje (17) e amanhã (18) 

 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo. (Protocolo nº 2016.00.341.432.) 

Doutor Annibal de Rezende Lima  
 
SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 31.815.772/0001-05, com sede jurídica e 
administrativa na Rua Neves Armond, n.º 20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-
280, Telefone (27) 3357 5000, por sua Presidente, ADDA MARIA MONTEIRO 
LOBATO MACHADO, brasileira, casada, servidora pública estadual, neste ato por sua 

assessora jurídica, com escritório na sede desta Entidade, onde recebe intimações e 
notificações, vem à presença de Vossa Excelência, expor o que se segue para ao 
final requerer: 
 
Não é desconhecido por essa administração a crise política vivenciada hoje no País, 
especialmente em razão do patamar a que chegou, após os fatos ocorridos, ontem, 
dia 16/03. 
 
A polarização política chegou ao nível mais alto desde o seu início, tendo sido 
marcada para esta data, ou seja, 17/03 e amanhã, dia 18/03, manifestações a favor e 
contra o Governo Federal. 
 
Como dissemos, o tema é público e notório, alcançando a mídia impressa, as redes 
sociais e tomou, literalmente conta das ruas. 
 
Por isso, mesmo em razão dessa polarização e dos riscos decorrentes de eventuais 
encontros (que podem acarretar confrontos) entre os grupos e para evitar maiores 
transtornos para os trabalhadores e também usuários do sistema judiciário, vimos por 
meio do presente, requerer a liberação dos servidores da Grande Vitória antes da 
realização dos protestos, inicialmente agendados para as 17h. 

Pede Deferimento. 
 

Vitória, ES, 17 de março de 2016. 
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INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 17/03/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 

 


