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

SINDICATO INTERPORÁ, EM FAVOR DE SEUS SINDICALIZADOS, PEDIDO DE 
CUMPRIMENTO DA DECISÃO DOS PLANTÕES JUDICIÁRIOS  

 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES iniciará, em favor de seus filiados, pedido de cumprimento de sentença referente ao 
Mandado de Segurança n.º 0018452-40.2015.8.08.0000 que trata do pagamento dos plantões judiciários. 
 
Desde junho do corrente ano, o TJES iniciou o pagamento dos plantões referentes ao mês de maio, faltando 
serem cobrados os plantões de junho de 2015 a abril de 2018. 
 
Para dar seguimento ao pedido de cumprimento, o Sindicato reabrirá prazo para os sindicalizados enviarem a 
documentação necessária: 1) ficha funcional do período, destacando-se as anotações referentes aos plantões 
de 02/06/2015 a abril de 2018 e 2) contracheque referente a cada mês do plantão caso tenha havido alguma 
alteração na remuneração total do servidor (revisão de ATS ou Assiduidade). Para os casos em que não houve 
alteração da remuneração em todo o período indicado basta enviar 01 (um) contracheque. 
 
O plantão é calculado da seguinte forma: 1/30 sobre o vencimento + vantagens acrescido de 50% (cinquenta 
por cento). No caso do Mandado de Segurança esse valor ainda será corrigido de acordo com os termos do 
julgado. 
 
Para fazer a planilha dos cálculos, o Sindicato contratou contador que cobrará por cálculo R$ 55,00, dos quais 
o Sindicato pagará R$ 20,00 e os  sindicalizados pagarão apenas R$ 35,00. 
 
O Sindicato pede aos sindicalizados que enviem a documentação para o email: polsindical@sindjud.org.br até 
o dia 22/08. 

 
PROMOÇÃO DE 2017 É PUBLICADA 

Foi disponibilizada hoje no e-diário a listagem dos servidores promovidos pelo Ato n.º 337 de 24/10/2017, 
referente à promoção de 2017. 
 
Os servidores que participaram do referido processo de promoção devem conferir seus dados e a sua 
progressão. Havendo alguma irregularidade os servidores sindicalizados deverão agendar horário no Setor 
Jurídico do Sindicato para interposição de recurso administrativo. O prazo é de 30 dias (art. 43, § 1º da Lei n.º 
7.854/2004). 
 
Entenda o caso: A partir de 1.º julho de 2017, o TJES deveria abrir o processo de promoção referente ao 
exercício de 2017, mesmo com os efeitos financeiros suspensos pela Lei n.º 10.470/2015 e por tal razão o 
Sindicato protocolou requerimento administrativo alertando dessa determinação legal. 
 
Diante da omissão da administração do Tribunal de Justiça, o SINDIJUDICIÁRIO/ES impetrou o Mandado de 
Segurança n.º 0020606-60.2017.8.08.0000 onde foi deferida parcialmente a liminar para determinar a abertura 
do processo de promoção nos termos do artigo 13 da Lei n.º 7.854/2004, mantendo a suspensão dos efeitos 
financeiros da promoção, diante de pedido do Sindicato para declarar a inconstitucionalidade desta parte da lei. 
 
O Sindicato reforça com seus filiados, sua completa disposição em discutir o pagamento de todos os direitos 
sonegados e acompanhará o andamento do referido mandado de segurança até o cumprimento da sentença à 
semelhança do que ocorreu com o processo referente à promoção de 2015. 

A DIRETORIA 
 

Nenhum direito a menos! 


