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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

URGENTE

ASSUNTO: RETORNO A FASE 01 DO ATO N° 088/2020 (REITERA O

REQUERIMENTO DE PROTOCOLO N° 2020.01.095.773).

O  SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, entidade sindical sem

fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.° 31.815.772/0001-

05, com sede jurídica e administrativa na Rua Neves Armond,

n.° 20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone

(27) 3357-5000, neste ato representando por sua Presidente,

vem à presença de Vossa Excelência, reiterar o pleito

FORMULADO POR MEIO DO PROTOCOLO N° 2020.01.095.773 (ANEXO),

ainda não respondido pela Administração deste Sodalicio, no

sentido de se que a Administração deste Sodalicio retorne a

Fase 01 do Ato Normativo n° 088/2020, conforme preceitua o seu

art. 33, a fim de que os servidores deste Poder Judiciário

possam exercer suas atividades de forma remota, com vistas a

resguardar as suas vidas e saúde de todos agentes que prestam

serviço no âmbito de suas dependências.
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Sobreleva salientar que houve, nas últimas semanas, um aumento

exponencial dos casos de contaminação e ocupação de leitos

decorrentes da COVID-19, conforme se depreende das noticias

veiculadas pelas autoridades^, veiculos de comunicação^ e

midias sociais^.

Assim, sendo medida de urgência que se impõe, ante o

recrudecimento da situação sanitária e a nova onda de infecção

generalizada na qual vivemos - em parte por conta das festas

de fim de ano -, REQUER, com a máxima celeridade, a adoção da

medida ora reiterada.

Nestes termos.

Pede o deferimento.

V

: tória, 07 de Janeiro de 2021

JUÍV
A CbSTJMARIA CLEtiA qA CDSTA ALMEIDA

Presidente Híl^INDIJUDICIÁRIO/ES

^ Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA). BOLETIM COVID -19 36, de 04 de Janeiro de 2021.
Disponível em <httP5://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronaviru5/Boletins/Boietim%20Covid-19%2036.Ddf>.

DiNtZ, Lara. Espírito Santo ultrapassa 250 mil casos confirmados de Covld-19 - Ao atingir esse novo marco, o
ES passa a ter mais pessoas diagnosticadas com a doença do que sete países da América do Sul, entre os
quais Paraguai e Bolívia. A Gazeta, 02 de janeiro de 2021. Disponível em <httDs://www.agazeta.com.br/es/

cotidiano/espirito-santo-ultrapassa-250-mii-casos-confirmados-de-covid-19-0121>

MAGESKY, Lais. Aumento de casos de Covid-19 é preocupante no ES, diz secretário. A Gazeta, 04 de janeiro de
2021. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/aumento-de-casos-de-covid-19-e-

preocupante-no-es-diz-secretario-0121>

^ Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (SESA). Atualização COVID-19. 05 de janeiro de 2021.
Disponível em: <httPS://www.voutube.com/watch?v=6lnWVüUSYm4>
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