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DESDOBRAMENTOS DAS NEGOCIAÇÕES 
 

Em respeito à categoria e do suspense em relação ao encaminhamento ou não do 
estudo conclusivo que versa sobre o Plano de Cargos e Salários para análise e 
aprovação pelo Pleno do TJES e, posteriormente para a Assembleia, o Sindicato vem 
informar: 
Na assembleia do dia 1.º/07 foi apresentado, votado e aprovado pelos servidores 
presentes, o estudo conclusivo para as alterações do PCS que no dia 30/06 havia sido 
entregue pela Comissão Especial ao Presidente do TJES, que se comprometeu a 
encaminhá-lo para o Pleno juntamente com o da reestruturação administrativa, 
portanto, há mais de 10 (dez) dias. 
A Diretoria do Sindicato, assim como toda a categoria, estava aguardando a inclusão 
do estudo na pauta administrativa do Pleno para convocar os trabalhadores para 
comparecerem a sessão, conforme divulgado na última assembleia, o que 
lamentavelmente não aconteceu. 
Nesse compasso de espera, na terça, dia 08/07 a Diretoria foi surpresada com o 
agendamento de reunião pela Administração para tratar das diretrizes do estudo no dia 
10/07 (ontem) às 14 horas, mas a própria Administração solicitou a transferência da 
referida reunião para a próxima semana na terça, dia 15/07. 
Essa transferência gerou uma preocupação muito grande na Diretoria do Sindicato, 
especialmente em razão de que no dia 16/07, próxima quarta, será realizada a última 
sessão da Assembleia Legislativa antes do recesso (isso em meio a um processo 
legislativo) e também tendo em vista que o projeto de reestruturação administrativo 
será encaminhado para a Assembleia Legislativa hoje, dia 11/07 e será votado na 
segunda, dia 14/07. 
Diante da exiguidade do tempo para apreciação pelo Pleno e votação na Assembleia 
Legislativa, a Diretoria envidou todos os esforços para ser recebida pela Presidência e 
discutir a questão. 
Como resultado desse trabalho, nesta data, dia 11/07 foram realizadas três reuniões 
com a Administração: a primeira com o juiz assessor da Presidência, Dr. Rodrigo 
Cardoso e o juiz Valeriano Bolzan que explicaram a dificuldade encontrada pelo 
Presidente do Tribunal em encaminhar para o Pleno o estudo conclusivo, devido a 
resistência de parte dos Desembargadores e da preocupação em se apresentar um 
segundo plano; na segunda reunião, realizada com o Presidente, este confirmou sua 
preocupação em apresentar o estudo da forma como formatado pela Comissão para o 
Pleno, pois fatalmente não seria aprovado, uma vez que, o reajuste de 16,41% em 
duas vezes, embora prometido pela atual Administração, comprometeria a 
discricionariedade das futuras administrações. 
Questionado sobre o encaminhamento em conjunto de ambos os projetos, o dos 
servidores e dos magistrados, o Presidente também esclareceu que tal não foi aceito  
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por alguns Desembargadores. Ao final dessa segunda reunião, o Presidente se 
comprometeu em até o final do dia apresentar uma nova contraproposta para a 
categoria. A terceira reunião foi agendada para as 17 horas da presente data. 
Às 17 horas a Diretoria se reuniu com o Presidente do TJ que na oportunidade 
solicitou adiamento de Assembleia já agendada, até que o TJ e SINDICATO 
novamente possam se reunir para viabilizar o prosseguimento das negociações com a 
responsabilidade e a segurança necessárias para o êxito das demandas. O Presidente 
do TJ salientou que fosse conferido caráter de urgência no exame dos pleitos, 
viabilizando resposta à Entidade com a brevidade que a situação requer, tendo em 
vista que os cálculos da nova tabela não serão concluídos antes de terça-feira à tarde. 
O SINDICATO, bem assim, os Membros da Comissão não mediram esforços no dia 
de hoje (11/07/2014) no sentido de concretizar as negociações, tendo um dia intenso 
em reuniões desde as primeiras horas do dia até o fechamento desta centelha. 
O Sindicato esclarece que as negociações continuam, e a categoria está sendo 
convocada para uma assembleia extraordinária no próximo dia 16/07 em local a ser 

definido, com a seguinte pauta: 
- análise de contraproposta da Administração do TJES referente ao estudo conclusivo 
de alteração do PCS; 
- deliberações. 
Pedimos que os Delegados Sindicais compareçam à Assembleia Extraordinária dada a 
importância do tema para a categoria e para que repassem todas as informações para 
suas Comarcas. 
O edital que sairá publicado amanhã (12/07) em A Tribuna, deverá ser 
desconsiderado. A Diretoria publicará novo edital na terça-feira (15/07) no 
mesmo jornal. Diante desse momento de apreensão, pedimos que os servidores 
permaneçam mobilizados! 
 
Obs.: Horário de fechamento deste Centelha 20h11. 

 
A Diretoria 

 

 

 
 

 

  


