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

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito
privado, com sede jurídica e administrativa na Rua Neves Armond, n.°
20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27) 3357 5000, por
sua Presidente Maria Clélia da Costa Almeida, e-mail:

presidencia@sindiud.com.br vem à presença de Vossa Excelência expor
os fatos e requerer nos termos e prazos da Lei de Acesso à Informaçõo:

Em 12/08/2020, este e. Tribunal publicou o ato 088/2020 que disciplinava
o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo e que autorizava os servidores em grupo de risco a
formular pedido para trabalho remoto.

Em 18/11/2020, ainda em decorrência da pandemia, publicou o ato
normativo 113/20, referente à antecipaçõo de férias de servidores
enquadrados no grupo de risco.

Dessa formo, considerando os referidos atos, requer o esse e. Tribunal as
seguintes informações:

1) Quantos servidores formularam o referido requerimento e quais as
suas lotações, bem como os que já se enquadram objetivamente
(maior de 60 anos);

2) Quantos e quais são os que tiveram seus pedidos deferidos;
3) Quantos e quais foram reolocados de seu local originário de

trabalho;
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4) Quantos e quais tiveram suas férias reagendadas nos termos do
art. 3°, § 4° do ato 88:

5) Quais as unidades já se encontram trabalhando com sistema
eletrônico (PJe, PROJUDI, dentre outros).

Por oportuno, requer que todos os servidores do grupo de risco sejam
incluídos em trabalho remoto, em suas próprias unidades, realizando
atribuições compatíveis e não sendo possível, sejam realocados para
unidades com sistemas eletrônicos.

Pede Deferimento,

Vitória/ES, 18 de noverT}bro de 2020.

MARIA CLÉLIA OÁ QÓilfy ALMEIDA
Presidente do^DIJUDICIÁRIO/ES




