
ÂTÂ DI §SEMBIáTT GENÀT DOS STAVIDONSS DÀ JUSTIÇA DO TN.{,BAI^IiO NO ES.' TADo D0 EsplRrro sÂNTo R8.ÀLTZÂDA NO DIL OvOg/gO.
âos quatro dias do nês de agosto d.o aro de mil novecentos e no -venta, reuniram-se os servi.dorea da .iustlea do Trabalho no Estad.o do

Es_píríto Santo, no Co1égio À1varo de Castio }4attos r - sito à Rua Euge-
nÍlio-8amos 1 s/n9, Jard.in da Penha, nesta Capitalr 'às 1!:10 horas enpnltrelra convocaçao e às 20:00 horas em segunda e deflnitiva convocg
çaoJ com a presen-ça. dos serv-idores que assinaram a lista d.e presençãno local-r para dellberação da sêgulnte ordem do dia : 1) Dlscussao elprovaçao do Estatuto d.a Assoclação, 2) E'teição da Dlretoria, 3) as-suntos gerais. Foi escolhido pará Éesldente'd.a Mesa o pr. cáríás-er
berto Bezerra Lelter.chefe do-serviço de Reelamção e de orstrruúrçãã
tte Yitória, que coní1dou para lntegiaren a nresa"dos trabaihos os se-nhores l Qr.Geralcto ce caitro pereÍra, Julz presidente d.à iunfu deConcÍ1lação e Julgamento de Caehoeiro'de ltapemlrlrn, o sr.Danilo Au_gusto saldanha caiaffo, dirÍgente da FENASTRÀ (Fedeíação NacionaLdas lssociações, s1n{ióatos õ servidores aa Íus'tiõã-aã1"àüàir,ãf, oDr. RegÍnaliio PátrocínÍo Rabelo, presidentà aa cãàisJão-ãe-rnstará -
s9o 1o rrlbunal Regional do Trabalho da 1/t Reglão, o Dr.Lev,i XastosDlretor de secretarla da 21 Junta de conciltação e'.rureámãntõ aà vi_tórta e funcionárlo :als antiso "o Éstáoo-ãõ-Éãpfiri"-§;;;, o sr.Pren*-lce. Si1va, Técnico JudÍciário aposentad.o, i.epresentandó os ervi
*o19!. ::a1srdlg9, aposentados,/lnativoõ, senda'eu,'João de Olivelra -
I391§ra,r auxIlÍar Judlclário do serv-i(o de Recrámação e de Distri -
:"1si9-l: vl,roria, designado para secretariar os trábathos e redlgtra presente ata. Cosposta q rcsa e aberta a sessão dos trabalhos, io1d.ada a palavra a caàa um dos convidadós, inieeiantõÀ-aã-ilJa, paraog agradecimentos e copentários gçraisr'sendo-rerevantã a-paiticioa-
çao do sr.Dan1lo Àugusto, que prõôs, !ógo de lrediaior-.-";ãaão-õ;un sÍndieato ao invás de'uma aósoeiáção-por entender ó"ã ã irünldadedo dirlgente sindÍcar-e a maÍor capaólaaâe jurídicã-dà' srãarcatõ prÀporcionam maior atuação e dÍnanismô^do que üma assoclação. O gresi ]
1:llu_d.-IÍesa, Dr.Cailos, com,a anuênelá de tottôs o" iãroiaores pre-
1911"": . 

ês clareeeu_que. o propóslto original da AssembLêia Gera1,' ouseJa, cte uma eriaçáordÍgo, de criação de uma associação fÍca ,naátÍ -coJ. pois os seylldores _en',endetr que, dado o desprepaio lniclal e aralta de experiercia da organlzação a ser estaÉeràcicia, a crÍação
ctê uma, assoeiaçao deve_preceder_a organlzação de urn siná1cato, o queserá obJeto de futurs deliberação. Quanto ãos ítens d.a pauta,'o pie-
sldente da Mesa ressaltou a divulgação d.ada ao evento. àtravás d;;convites encaninhados a todas as Juntas do Estado, pu6licacões emjornais e afÍxação dos edltals de convocação nos ó"caoã-ãã-Justica
do Trabalho no Estado do Espírito santo e 

-pedÍu a vãrificação aã'nú-
mero de servldores presentes. À,seguÍr, os- lntegrantes da úesa derl_
?erar?.E, que quanto^ao, prl;:eiro. íten da pauta, discussão e aprovaÇão
d.o est:tuto, será feÍta uma leÍtura corrlda, 'por parte do piesld.én_
te da-Mesar-.da proposla de Sstatuto encanlnúaàa â-Mesa dos Trabalhospela Chapa rrTrabalha e Conflart , e que os servidores presqntes d.es-tacasseu os arttgos nos quals súgerissen alterções or'rrpr"""ães-,
sendo que o silencÍa seria acelto como concordánc1a. Asslm resolvi-do, o-Presldente da Mesa lnlciou a leitura da proposta de Bstatutõ,e no decorrer desta foram apresentados os seguintés d.estaques Q ttiÉcutldos ao f1naI da leltura : o co-rpanhelro José llarílton propõs aIteração.no^_artigo !9 r^substituindo ã paiavra',serviaõrásl; ior';r"ilvgntuários I eÍ consonancia qor: o artigo fe, que denonina a-assoeia_
ção corno_sendo dos serventu{rios.-ouiãntã á ãiÀcürããõl-'ã ãrloanrro
Àugusto defend.eu a manutenção_do termo rrservid"orrt poís esie íã--Econsagrado pela ConstÍtu1ção Federa)-, 

-. 
sendo que conàlCera o tér:o,se-rventuários tr mais ad.eqúado às fun(ões inferiores d.o poder Judi-eiário. 0 Dr.Beglnald.o ldmbrou que a"subsiÍtulqãó prãpoiia-i"ria dernodificar tambén a denoninação da assoclaqão ló artteô Ie. a com -panhelra Penha lembrou que o te rmo [se rvidór tt á :ais genáríco, englg

bando tanto o regime celetlsta quarto o regiue estatútárlo e'ftnãÉ
r:ente, o Dr.Geraldo conslderou que o termo rrservld.orrr é í)als apro -priado.Encerfada a dlscussãorficou rantido o artigo 5a tal qual co-





mo se encontrava, e adotado o terno "=arr.ldoru ou ttservldores r em
todos os artÍgos da proposta de estatuto, bem couno foi mod.iflcado a'denominação inicial contída no artigo 10, passando a ser então assg
cÍação de serv-idores e não associaqão d.e 

' se rventuários , com o artllgo 19 tendo a seguÍnte red.ação : trárt.Ie À Àssoclação áos Servldores
d.a Justlça do Trabalho no EStado do Espírito Santo'- ÀIUSTES - re -presentando a. catego rla 

. 
profiss lona3_, 6 soeledade clv11, sem flns 19cràtlvos, de duração Índeterrninada, óom seie e foro no úuniclnio dãVltória-ES.rr .0 Dr.LevÍ Bastos proúo a exclusão da palavra "tiÍbutá-riatr na a1ínea rdt dq artigo 7c, por entender que sômentã o ternio n

na forma d.a leirr Já á por st própiio, amplo e §uflciente para osfins destinados, o que foÍ aceito poi toàos os presentes , 
' pas sande a

21ínea tdr do artlgo 79 a 1.er a s egulnte^ red,açãó : ^ 
rra) ..: rb) ... r e) ...rctJ outras pessoas que vlvaü sob $ependencla econômlea dó sóció.na

forma da 1el.rt.0 conpanheiro João ápíesentou altereão no artiso 8e.
modlficando a frase.rr após_pagauentó da E-lmeÍra cóntrlbulçãoI parárr somente com a contrlbuição en ,ilatr, porém, o presidente cÍa }bôa,Dr.
Carlos, lernbrou_o artÍgo 13, letra r6r -que 

frenallza-o associado e'que
con a nodiflcação proposta, haveria dupla penal lzaçáo para o associa_
9o, após o euÊr o sr.João retirou a sua proposta. 0 co"panhelro Josd
Hamllton propôs a troca do termo "poderãótt por nconeçarâo'r ,apoiaáotambén pelos companhelros Levl Bastos e zenàyde pratit. proóoita aceÍta pela Mesa, passando o artlgo 8e a ter a segulnte reáaêão': rr Ara.8EUs sÕcios começaraac a usufruir dos dlreltos previstos néste Estatu_tg após.pagamgnto da prlrcira .contrlbuição. rr.Õ companheiro João pro-
pos modiflcaçiio no parágrafo ún1co do aitigo 17. sübstltuind.o a àala-vra rrourr por rrmasx, afÍm de que os companhéiroà 'não assoclad.os tâmúán
pudessem partlclpar, apresentando propostas.Com o euê p srrDanilo coEcordou juntame-nta co& a conipanhelra Penhar, havendo disàordancla do Di
Levi e-sr.José Harnlltogl favoráveis à nanútenção pog entenderen que
quenr não á associado nãó d.eve ter vqz ou partÍclpàção. estimulando oslnteressados a se associarem. o Dr.leglnaiao aestaóou'o confllto exj-stente o ar-ttgo 17 com o artigo 1Q, pols na conpetêncla da Assemblé1á
Ge ral--es tabele clda pelo artlgo t8'fica subenteirdid.o a Darticlpacão--dos náo associados, conforme o artigo 1/ que dls põe a Àssemblê1á Oe _raI como eonstituÍda pelos assoclados ou dão.&tcêrrad.a a d.iscussão.ff
cou estabeleclda a rodlflcação soriente no parágrafo único ao artleó Z17r aBe passou a ter_a segulnle redação_: irart.l/e - . . . Parágrafo-ün1
co : 0s servldores não assoclados poderão apresentar propostas para
a apreeiação da Assemblóta Gera1, ,as não têrão-dtrãifo ã-.'ãto.n.O arlevÍ apresentou proposta.de_ nodÍficação no parágrafo único do-artlgo
1p juntanente con Dr.Reginaldo ., por éntendeien que a convocação por
edÍta1 fieou limÍtada-a certa áiéa , quantto a afixação,para cónheêimeato de todos; deve ser feita em todoé-os órgãos da justiça d.o Trabalhã
no JJstacto, proposta acelta pelos lntegrantes 4a Mesa, o-parágrafo ríni
co do_artlgo 1p passou a tei a seguinte redação : IÀit_rl9... paragra-fo únlco - As sessões o:d.inárias e extraord.iiárlas sdrão- convôcad.ãspor_edltal flxado em todos os drgãos da Justlça d.o Trabalho no Estado
do Espír1to. tianto e publlcadg em ógão da lmprénsa 1ocaI, con pelo me-
nos 8 (olto) dias de-antecedênc1a, dele devêndo constar obrtgâtorla -nente :a) dlarhora e local da reúlão; b)grdem d.o Cia.n. O Oi.Ievi-
tambétr apresentou proposta para -modÍfÍcaçlo no a rtigo 23r entendenôo
que os sóclos {A Comarca de Vlüioria tanbén podeu .ser relresentados ,havendo discordancia por parte do sr.Danllo, que á a favôr da nanuteú
ção do te4to, pols enlendê que poderÍa haveí rnuita concentraõão-aã-vã
tos nas mãos-d.e um assocÍadó. airavds de Droeuracões. o sr.Jósá Ea --milton tarnbdm concordou com á manutenção ào textór fícando asslm re -jeitada a proposts e mantldo o texto lntegral tlo ártlgo 23. Um itos í-tens mais polemlcos foi o artígo 2py tendo o o mpanhetro João apreseJl
tado diversas euen{as ao referid.o aitlgo, na foúa d.e parágraíoi, egl
t l pulaÍldo a competencia_dos rembros da DiretorÍa. na forma d.e diirlsão
dos encargos e àtribulções, evltando assim, confÍ1tos de direção, de
gestáo e de res pons abil idades entre os rembTos da DlretorL4. 0 com -panheiro José flám11ton tambám apresentou propostas no 'i?esmo sentld,os
êstlpu1anflo as atribuições dos r:embroç da'Diietoria. 0 Presidente la
Me-sa, Dr.-arl-os, alegou que as competêncÍas dos nerbros da Diretorla.já eslavam estabelecld.as no artÍgo ll+ da proposta de estatuto, pordú
o sr.Joao rebateu, esqlarecendo que as disposlções contid.as no referi
do artigo eram de caráter genérleo, não especiflcand.o as atribuÍções





de.cada rae mbro, mas sim de toda a piretoria. o Dr. Reglnalio Inter_' I:*.'a ""n!àiíüts f x?" li"" u 3'113 *i:Eàa 3. n:Êu3" ry§i *i,3"xg:';l"i:,u
9l3*s":I ItI919 a, ta],reslmenlor.9 que também §ol defend.ldo pelo Dr.!ev1 ._us intêgrantes da Mesa deltberaram então a necessldad.e^ d.e maliuna a1íne3 no artÍgo 3l+, con o íitu1o Ba letra r1r, qu"-aiiporÍa co_
Fô, ccrcpetencla da Dlrgtória a elaboração d.o Rãgiqitô iniã.àoresta-belecendo as atribulções de se..s me,rbios, o que foi aprovado por ungnlmldade, flcando as6Ím, acrescentado-.aoâ rtiào :rr-eããã-"iin"à r ri- ãseguinte :^Art.3)+ À Dlretoria á_o- órgão erecurlvõ aa .lssociàião ãten,cor:petencla-para : ....r) Elaborãr o Reglmento rnterno] éstabele-cendo as^atrlbulções. de seus nnembros. r.&reeírad.a a discussáo sobre o
XI"t§?_?^f*3_:9lpurh"1ro José .EamÍlton apresentou destqye no artlgo

ii i"iir?iiilâ"i3, 3"Xâ'tffi ?i* isi;Êãll": :,' IH"ã3 3",-i3l ãffi ,Hgt : li::c1e oe.onr'1ito quando da vaeancla de cargo na âdmrnistiaçãó, haveàáoconcordanela dos demals lntegrante_s da Meãa, paJJ""oJ õ-àitráo .3r àter a seguinre redação :"Art:3t..Na hipóteJé àã vãôân"ia âã cargo caAdmlnlstraçãq para i - 
q,l"r não-[al a .;bãiia;;o;-"; ;á;;;;oãáa" nr""r_b1áÍa GeraÍ Extr40rd,1nár1a, jenlro de ro (trint.i aiJ;"pãiã p"""n"rrtmento da vaga.rr.Outro ítãn'polêri"ô-rái, a segulr, o- árilgo 39r enque o eonpanhetro ,19ã9 plopgs.o_acráscÍ_áo de üu párágiafã"qué éspeci_f Íca a desttnação da conrribuição socral-"r- t;;rã;- ;8iããitüur. desta.para provtsiornmento dentro do-orçarnento da assoelaôão raáJ-ãã"pãràã'e.dos fÍns propostos da Âssoclaçã<i, havendà ãiiir.aêni.ó-ãã ar"*"r-r:-vo estatutárLo ur: controle sobre a recelte e a âespes6..pordm.'ioí

lembrado-pe1os integrantes d.a Mesa d.e qu6 não havla ia.ntro-ãã'"riá-tuto ou da comoet{rncÍa da Diretoria, qüalquer ,"ngão'àã-'ár[amento aa
tl"99i3eao, e lue - 

t,-i-especiiigãçãã'aã-"ontrÍbuiçáo soeial, incr-usi-ve oeu valor nominal., aÍnda não-lefln1dor._caberia aentiõ-áo orçanen-
!9 llgpggto pe1a. Dlretorla. 0 companúeirõ'm*i"-erasãl -rã"3r_"rr"s"ao

il:,il:Tlái."*tÊíàã;'§,$â,o:" i;:i$33".3: :SilàtSí:Í;rilr;i*iã"i3 i:
9*3?9."r o orçamento dentro-do a rtlgo lL , acre s centanilo_s e maLs uraaranea, no caso a cl.e letra. rsr com o que obteve o apoio dos d,e oals út"glTi:: d3 $esg que.^deliberarao que-a allnea-'9'-àããriáã lü-tãfu*a.seguLnte redaçao. r rtArt.3+.â DÍretorÍa d o órgão executivo-d." .sso_ciaeao e tem comoetencÍa para 3 ....s) -.El_aborar-anualnenté z

9;[{ã-",iaiil, ?ífãiilicu,,ôô-ã à"iii.ãêaâ ca recelta a" "ontiiüí;H:t"social e subúetõ-Ia à Assembldla cerai., .0 conpãn["i"o-iããã-;áãüã;
apresentou destaque no artlgo 41, propcndo um pàrágrãio 

"r-à"" sê ês-
-ry *fr_"":1" a.prestação de óontaé ior- parte aa'oirãtãii""'"t=rã"ãã ãã-uu cleüonstrativo flnancetro_ mensal que Ídentificasse nonínalrente asreceitas.e despesas do período,bem õomo o saÍaã au ãríià.-oàra conhe_clmento rlos assoelados.Porém, ó president" aã irsà.^õilõà"iã.. i""t"
-"gn g: demÍs lntegrantes, aÍegarsm que essa eo=pãiãnãrà-á^ã;,ó;;;;_
J-no rr.scal elelto para esse fin, o que foi eontestSdo pelo sr.João.Dols
:g* pI:::3!€:^1S^:9nru. flcarla restrita sornente ao coi.rselhs FrscaÍ.,nao havendo conheclmento da situação fÍnancelrs ag asÀããiãção peros ri.emaÍs aasoclados. 0 companheiro Jo;é Hamilton propôs a :rotaêãó ã*-;;"-
p.ostgl porám' foÍ encçirada a disãús"ãô,-aàã.'"-ããípãtarãiI'oo'or,r"-
tho Flscar- dentro do Estatuto.Âssrm, f1óou naniiao-ã-ãr-rieã +i 

"õr-ãtexto como s encontrava. Nada mais óor destacadõ, o rrã"iããntã ãã-It"-sa declarou aprovado o Estatuto da AssocÍação aõÀ s".;i6r;; da Jus-tiça d.o rrabaiho no Estadó-áô É"li.iiã-À.ntà, 
"o, ãi-il;iii;";ã";;:provadas e reglstradas na Dresente ata.

f : :y:e*1, _ r?r3 
- i 

"i 
Êí"aã-rtãi"ã; ;.ilã ; ÊI8is8.oH' rii:f: ;i5. S', il$iã'oe::Ir.lrLa apresentar uma chapa de oposlção á chapa rlrrabalha e con I

113;-ii r9lp?a3l_torén,desistiu, dad.o.que a Dlretória eleita será traps1-uorral pêIo periocto de sels aeses. A companhelra penha apresentou a]Ohapa rrrabalha e confla, que foÍ___confirmaáa po" ãciàrâõãã'ã por unani-mldade, dada a dests.tãncia-do sr.vlademlr. A §"e"ir-iãi'aáaã . possê,pelo Prestrdente d_a .|4esa à hesld.enta da chapa iiiátarúã -cãnrlànruaira
d.a Penha !'reitas l,lauro,,e em.-o_ssados os aeúàis me,rtrãJ^Aã õÀapa vénôeao_
ra pgT aclamação, na oíden :'Maria-Luira ú:.il,ãrãi"-âã-sii"ãl como vice-Presldente, Ruy _Gge! Batista como 19 secretário, Heloísa Vaáttt CorCel_ro cono 2t secretário ,Alaídes de Jesus ^como 1ó Tesoureiro. Lun:a Da,resMiranda Sllvelra eonro 2ó tesoureiro, Jos6 lÍa,nilton ÉãrrõãÀú'aã Uarãaãl





Carmem Vera !'reitas Mauro e Elson Castanhelra FreÍtas corp membros d,o
Conse'lho Fiscal e Cefso Benjamin de Barros, Dione Rocha Morelra e Ro-' .bêrto Ferrelra dos Santos cõno-supten[es-e'.qr3sià fàiiãi"à aã-Àrr"ia"'' eoao Diretora SqcÍal.Terminada a Posse e os cumprlmentos dos membros
da !Íesa aos re cdn-empos sados, a co.npanheira Pen'àa, agora empossad.a
Presldenta da DÍretoiia da Âósociacão dos Servidoíes-d.a Justica do Tra-
bal-ho no E.E.S. teceu rápldos comeritárlos sobre a futura atuação d.a Diretorla eleita, com agradecinentos aos servldores presentes e aos :tem-
bros da resa. 0 Presldente da I'Íesa declara encerraáa a sessão.




