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

 

Sindijudiciário vai se reunir nesta terça-feira com juiz encarregado de inspeção do CNJ no Espírito Santo 

Marcada para manhã de terça-feira (21) reunião da direção do Sindijudiciário com o juiz Carlos Vieira Von Adamek, 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos responsáveis pela vistoria do Conselho Nacional de Justiça no Judiciário 

capixaba. No encontro, o CNJ vai ouvir as informações do Sindicato dos Servidores do Judiciário sobre o trabalho 

jurisdicional no Espírito Santo. 

Na manhã desta segunda-feira (20), aproveitando a estada dos juízes e servidores que estão participando da vistoria 

do CNJ (de 20 a 24/02), a presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Bettero Monteiro Lobato Machado, e os 

diretores Pedro Antônio Gomes Batista (Organização e Planejamento), Climeni Araújo Rodrigues (Saúde e 

Previdência) e Fernando Colombi (Política Sindical) foram até a sede do Tribunal para acompanhar a abertura dos 

trabalhos. Entretanto, não houve solenidade de abertura, somente foi realizada uma reunião do CNJ na presidência 

do TJES. 

TJES atende pedido do Sindijudiciário e prorroga a prazo de adesão à segunda etapa ao PAI 

A determinação do Tribunal foi publicada no Diário da Justiça dessa segunda-feira (20). O presidente do Judiciário 

capixaba, desembargador Annibal de Rezende Lima, assinou a Resolução 04/2017 prorrogando até 10 de Março de 

2017 o prazo previsto no artigo 4º, da Resolução TJES nº 03/2017, relativo à protocolização do Formulário de Adesão 

ao Programa de Aposentadoria Incentivada. 

Na sua decisão, o presidente da Corte levou em consideração o requerimento do Sindijudiciário, protocolado no dia 

15/02, sob o número 2017.00.176.780, que solicitava a prorrogação do prazo de adesão à segunda etapa do 

Programa de Aposentadoria Incentivada, em virtude da situação de caos na segurança pública do Estado o que 

motivou a suspensão do expediente forense de 06 a 13 deste mês. O TJES também considerou, ainda, nesta decisão, 

a suspensão das atividades do Poder Judiciário durante os dias de carnaval. (Segue íntegra da Resolução)  

Sindicato pede direito de resposta ao jornal A Tribuna 

Em ofício enviado na tarde desta segunda-feira (20/02), o Sindijudiciário solicita o direito de ser ouvido na matéria 

“Inspeção no Tribunal de Justiça amanhã”, publicada na pág. 41, na edição deste domingo (19/02). Na reportagem, 

os presidentes da OAB e da Amages puderam expressar suas opiniões sobre a inspeção do CNJ no Judiciário capixaba 

que se inicia hoje e se encerra na sexta-feira (24). Entretanto, sobre a posição do Sindijudiciário o último parágrafo 

da referida reportagem afirma que “a presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Espírito Santo, 

Adda Machado, não atendeu ontem às ligações”. 

Essa afirmação não procede, pois todos os telefones dos diretores do Sindijudiciário constam no site do Sindicato e 

nenhum deles, inclusive a própria Adda, foram contatados. Em visto do exposto, o Sindijudiciário quer ser ouvido 

sobre a inspeção do CNJ, pois o Sindicato foi protagonista de várias denúncias feitas junto ao Conselho Nacional de 

Justiça quanto aos problemas enfrentados pelos servidores para a realização do trabalho jurisdicional. 

Também, o Sindijudiciário, a partir de laudos elaborados por técnicos de segurança do trabalho contratados pela 

entidade, comunicou ao próprio TJES, ao MPT e ao CNJ às condições insalubres de trabalho nos Fóruns do Espírito 

Santo, o que coloca cotidianamente em risco os servidores, advogados, magistrados e usuários. 

Vitória (ES) 20 de fevereiro de 2017 
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