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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO RETROATIVO DA 
PROMOÇÃO DE 2015 SERÁ INICIADO 

 
Após a incorporação da promoção de 2015 no pagamento de outubro, o 
SINDIJUDICIÁRIO/ES está iniciando os procedimentos para cobrança dos valores 
retroativos desde a impetração do mandado de segurança em 2016 (março/2016 a 
setembro/2018), sem prejuízo das diferenças compreendidas entre julho/2015 e 
fevereiro/2016 que serão objeto de ação de cobrança. 
 
Assim, o Sindicato orienta aos seus filiados que encaminhem por e-mail para 
polsindical@sindjud.com.br, até 19/12/2018, as fichas financeiras de 2015 a 2018 
para que sejam efetuados os cálculos. 
 

SINDICATO SE REUNE COM TJES PARA DISCUTIR A 
INCORPORAÇÃO DO RISCO DE VIDA PARA ASSISTENTES 

SOCIAIS, PSICÓLOS E ANALISTAS EXECUÇÃO PENAL – VEPEMA  
 

Na última segunda-feira, dia 19/11/2018, o Diretor Administrativo Elson Júnior, a 
assessora jurídica, Mônica Perin juntamente com as servidoras Maria Helena 
Sandoval, Gena Sabbagh e Rossana Zago se reuniram com uma equipe do Tribunal, 
presidida pelo Dr. Fábio Brasil, para discussão da incorporação do Risco de Vida para 
Assistentes Sociais, Psicólogos, Analistas Execução Penal. 
 
Na reunião se discutiram os pontos que precisam ser esclarecidos ao IPAJM a fim de 
que o Parecer n.º 017/2018 possa ser reanalisado. 
 
Na sexta-feira (23/11), a equipe técnica do TJES e o Sindicato, juntamente com as 
servidoras indicadas para acompanhar o caso, se reunirão novamente para dar 
seguimento ao procedimento. 
 
O Sindicato pretende, ainda, antes do recesso discutir com o IPAJM sobre a revisão 
do parecer. 
 
A união da categoria nesse momento é imprescindível para a manutenção dos 
direitos ameaçados. 
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TRIBUNAL INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DOS ATOS 
REFERENTES AOS FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS 

 
Diante da revisão pelo TJES do Ato Normativo n.º 207/2017 pelo Ato Normativo n.º 
077/2018 que alterou o calendário de feriados e pontos facultativos em razão da 
existência de PCA interposto pela OAB/ES junto ao CNJ, o Sindicato pleiteou que 
fosse decretado ponto facultativo no Judiciário sempre que também o for no 
Executivo. 
 
As justificativas apresentadas pelo Sindicato foram no sentido de que a não alteração 
do calendário pelo Ministério Público e Defensoria Pública Estadual acarretou muitos 
desencontros, com o cancelamento de audiências e procedimentos que envolvem 
tais órgãos e que esse cenário tem acarretado mais prejuízos aos jurisdicionados e 
advogados do que à própria manutenção do ponto facultativo. 
 
O TJES indeferiu o pedido e esclareceu que somente foram removidos os pontos 
facultativos dos dias 23/05 e 01/06 e que a concessão de ponto facultativo é da 
conveniência e discricionariedade da administração. 
 

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS ESCLARECIMENTOS 
 
Diante da circulação nas redes sociais dos servidores de um vídeo contendo 
reportagem antiga a respeito da contribuição previdenciária sobre o 1/3 
Constitucional de Férias ou Abono de Férias, o Sindicato esclarece que já possui 
demanda sobre o tema - Processo n.º 0008856-33.2010.8.08.0024 (024.10.08856-6) 
e que inclusive está em fase de cumprimento de sentença. 
 
O prazo de 10 anos veiculado na matéria é somente para as contribuições recolhidas 
pelo INSS para os trabalhadores celetistas, não se aplicando aos servidores, cujo 
prazo é o quinquenal. 
 
É importante alertar que desde 2007 tais contribuições não são mais cobradas dos 
servidores do Judiciário Estadual e em novembro de 2006 o TJES devolveu os valores 
referentes ao período de 2001 a 2006, devendo os servidores conferir a informação 
em sua ficha financeira de 2006, mês de novembro – rubrica IPAJM FF AB. FÉRIAS. 
 
Em razão dessa informação prestada recentemente pelo IPAJM no Processo n.º 
0008856-33.2010.8.08.0024 (024.10.08856-6), o Sindicato está pleiteando a 
retificação dos cálculos já apresentados para que seja excluído o principal e pagas as 
correções dos exercícios 2005 e 2006 (períodos compreendidos pela ação 
interposta). 
 

A DIRETORIA 
 

Nenhum direito a menos! 


