
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 20/01/2017 

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

Sindijudiciário interpõe Pedido de Providências em face da implantação das Resoluções 
219 e 243/2016 
 
Atendendo a deliberação da categoria das duas últimas assembleias, o Sindicato interpôs, nesta terça-feira, dia 
17/01, Pedido de Providências junto ao CNJ questionando, além da discussão aligeirada das Resoluções 219 e 243 
no âmbito do TJES, a precarização das relações de trabalho e a desvirtuação da política de priorização da Primeira 
Instância, especialmente o cronograma que subverte essa “filosofia”.  
O procedimento foi distribuído ao conselheiro Lélio Bentes Corrêa, está sob o n.º 0000262-81.2017.2.00.0000, e 
requer, como medida de urgência, a suspensão ou prorrogação do prazo para a implantação das Resoluções n.º 219 
e 243/2016 até a efetivação integral dos processos de remoção abertos pelos Editais n.º 39/2015, 46/2015 e 47/2015, 
a cessação das localizações indevidas, cessão de servidores a outros órgãos e licenças para trato de interesses 
particulares, além da realização de concurso público para suprimento das vagas. 

  

A entidade entende que a carência de servidores, o excesso de estagiários, o desrespeito a direitos garantidos - 
como a remoção - são empecilhos para a implantação das resoluções e defende a humanização desse processo que 
vem monetarizando as relações de trabalho. 

No procedimento foram solicitadas as seguintes informações: 

Dados atuais para fins de Lotação Paradigma atualizados; minuta atual do projeto de lei que se pretende encaminhar 
à Assembleia Legislativa; cópia do relatório da Inspeção realizada pelo Conselho de 04/07 a 06/07/2016, atos de 
disposição (localização provisória) - inclusive sustentados por motivo de doença ou acompanhamento de cônjuge - 
informando a lotação originária do servidor e a de lotação provisória, prazos e motivos; atos de cessão de servidores 
indicando a lotação originária e os órgãos para os quais foram cedidos e os prazos; atos de licença para trato de 
interesses particulares, informando a lotação originária e o prazo; dados dos servidores que permanecem 
bloqueados/não implementados para efeito de remoção dos Editais 39/2015, 46/2015 e 47/2015; números dos 
estagiários (os contratados formal e informalmente), indicando a quantidade e especificando a unidade (vara). 

 Foi requerida também a cessação de todos os atos de disposição (localização provisória), salvo os que não estão 
sustentados por motivo de doença ou acompanhamento de cônjuge, em atenção ao interesse público; atos de 
cessão de servidores para outros órgãos, em atenção ao interesse público; atos de licença para trato de interesses 
particulares, em atenção ao interesse público; devolução dos servidores efetivos lotados em cargos comissionados 
na Segunda Instância e, que estão originalmente lotados na Primeira Instância; a efetivação integral dos processos 
de remoção abertos pelos Editais 39/2015, 46/2015 e 47/2015. Também foi requerida a auditagem dos dados que 
serviram como base para elaboração da distribuição dos servidores nas unidades judiciárias.  

O Sindicato também encaminhará requerimentos semelhantes ao Tribunal de Justiça e ao Comitê. 

Confira na íntegra o Pedido de Providências (clique aqui). 

Foto: Site CNJ. 

Sindijudiciário protocola petição pedindo fechamento de Varas no 5º andar do Fórum 
Moniz Freire, em Vitória 
A solicitação da suspensão do expediente e dos prazos nas 4ª e 2ª Varas de Família, a partir desta sexta-feira 

(20/01), é por 3 dias para que providências sejam tomadas. 

Mais uma vez o Sindijudiciário registra requerimento (nº 201700068497) junto à presidência do TJES solicitando 

reparos imediatos nas 4ª e 2 ª Varas de Família, localizadas no 5º andar do Fórum Moniz Freire, no centro de Vitória, 

em virtude de problemas na infraestrutura das salas ocasionados pelo acúmulo de dejetos dos pombos. O banheiro 

da 4ª Vara está com infiltração no teto e na 2ª Vara, parte do teto do banheiro desabou. 

http://sindjud.org.br/images/ckfiles/files/Pedido%20de%20Provid%C3%AAncias%20CNJ.pdf


O pedido do Sindicato de suspensão de expediente e prazos nas duas Varas se deve a urgente necessidade de 
reparos nestes locais, pois a situação coloca em risco a integridade física dos servidores, juízes, advogados, 
estagiários e partes. 

Para o retorno das atividades funcionais das Varas são necessárias também a higienização do local e a organização 
dos cartórios, com a limpeza dos processos, para que as pessoas não se contaminem no manuseio dos documentos. 

Requerimento. Click aqui! 

 

Sindijudiciário pede vacinação contra febre amarela para servidores lotados em área de 
risco 
 

Em ofício encaminhado na tarde desta sexta-feira (20), a diretora de Saúde e Previdência do Sindicato, Climeni 
Araújo Rodrigues, solicitou ao secretário Estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, a disponibilização de vacinas contra 
a febre amarela para os trabalhadores do Judiciário capixaba, em razão da possibilidade de contato com pessoas 
infectadas nas áreas consideradas de risco pela SESA. 

Até agora, segundo informações da imprensa, já existem oito casos suspeitos de febre amarela no Estado. As 
pessoas, possivelmente contaminadas pelo mosquito transmissor da doença, residem no interior do Espírito Santo. 

Os oito pacientes passam bem e já estão em Vitória fazendo avaliações epidemiológicas. O Ministério da Saúde 
prometeu apressar o resultado dos exames que estão sendo feitos na Fiocruz. 

Veja íntegra do Ofício 

 

Vitória 20 de janeiro de 2017 

A DIRETORIA 

http://sindjud.org.br/images/ckfiles/files/Requerimento%2020%2001%202017.pdf
http://sindjud.org.br/images/ckfiles/files/CCF20012017%20Vacinas.pdf

