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Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

Ofício SINDJUD PRESI n.º 071/2020 (favor usar esta referência) 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, entidade sindical, inscrita no CNPJ sob o n.º 031.815.772/0001-05 e 

com Registro no MTE sob o n.º 46207.003574/2008-80, 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, neste ato representando por sua Presidente, Maria Clélia da Costa Almeida, 

vem à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer:  

 

A Resolução nº 322 de 01/06/2020 do CNJ estabelece em seu artigo 6º que “os 

tribunais deverão criar grupos de trabalho para implementação e acompanhamento 

das medidas de retorno gradual ao trabalho presencial, a serem compostos por 

magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição e por servidores, devendo se 

reunir periodicamente e, preferencialmente, por videoconferência.” 

 

Nos requerimentos nºs 42/2020, 46/2020 e 48/2020, esta Entidade Sindical vem 

reiteradamente requerendo a “criação imediata de uma Comissão institucional 

formada por membros do SINDJUDICIARIO, AMAGES, Ministério Público, OAB/ES, 

Defensoria Estadual, Polícias Civil e Militar, (...)” 

 

Entretanto, até o presente momento o e. TJES quedou-se inerte quanto a criação do 

grupo de trabalho que, nos termos da Resolução nº 322 é quem implementará e 

acompanhará as medidas de retorno gradual. 

 

Ressalve-se que nos termos da Resolução não basta a mera disponibilização de EPI’s, 

sendo necessário estudos acerca da viabilização do retorno em cada comarca. 

 

Por tudo isso, o SINDIJUDICIÁRIO vem requerer a criação do grupo de trabalho nos 

termos da Resolução 322/2020 e reiterar os requerimentos anteriormente protocolados 

junto a esse e. Tribunal de Justiça.  

 

Requer também a prorrogação do plantão extraordinário tendo em vista o 

escoamento do prazo constante do ato nº 082/2020. 

 

A Sra. Presidente deixa de assinar em decorrência da pandemia.  

 

Pede Deferimento, 

Vitória, ES, 28 de julho de 2020. 

MARIA CLÉLIA DA COSTA ALMEIDA 

Presidente do SINDIJUDICIÁRIO/ES 
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