
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 26/09/2018 

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

SINDICATO REALIZA ASSEMBLEIAS LOCAIS 
Na quinta-feira (04/10), a partir das 12h, o Sindicato realizará simultaneamente em todo o Estado, em frente aos 
fóruns das Comarcas/unidades, Assembleias Locais que serão presididas pelo Delegado Sindical ou seu suplente. 
 
A realização das assembleias é feita em cumprimento à deliberação da AGE do dia 13/09 e foi proposta pela 
Diretoria do Sindicato como manifestação pelo direito ao recebimento dos 5% do reajuste sonegado aos 
servidores do Judiciário e demais direitos. 
 
O Sindicato orienta os servidores a usarem camisas pretas ou a da campanha dos 5% (Por que não eu?). 
 
Deve permanecer nos cartórios e demais unidades, ao menos um servidor, conforme parecer da SGP. 
 
O Sindicato enviará aos Delegados Sindicais, por e-mail, o material para as Assembleias Locais contendo: 
instruções, cópia do edital, minuta da ata para ser completada e listagem dos presentes. 
 
 

ORÇAMENTO SOMENTE DEVERÁ SER VOTADO APÓS AS ELEIÇÕES 
Atendendo a deliberação da categoria na última AGE do dia 13/09, o Sindicato vem acompanhando o andamento 
da proposta orçamentária do TJES na Assembleia Legislativa. 
 
Hoje, a proposta orçamentária está na Comissão de Planejamento e segundo informações de servidores da Casa 
somente deverá ser votada após as eleições, na segunda quinzena de outubro. 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES continuará acompanhando o trâmite e prepara memoriais para encaminhar aos Deputados 
na defesa da parcela orçamentária dos servidores. 
 

SINDICATO INTERPÕE MANDADO DE INJUNÇÃO PARA APOSENTADORIA 
ESPECIAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

O Sindicato impetrou mandado de injunção junto ao STF para garantir a aposentadoria especial aos servidores 
portadores de deficiência.  O processo foi distribuído sob o n.º 7022 e tem como relatora a Min. Carmen Lúcia. 
 

SINDICATO CONVOCA SERVIDORES A ENCAMINHAREM RECLAMAÇÕES 
QUANTO AOS TONNERS 

No final de agosto, o Sindicato solicitou aos servidores que enviassem, para reclamações quanto ao caso dos 
tonners, fotos dos problemas constados para dar seguimento ao processo administrativo interno de cobrança da 
empresa responsável. 
 
Assim, diante de nova solicitação do TJES para dar andamento ao processo de substituição do produto, o 
Sindicato reitera que os servidores enviem, COM URGÊNCIA, ofícios atualizados das chefias reclamando quanto 
ao problema dos tonners, bem como fotos dos problemas constados. 
 
Os ofícios deverão ser enviados para o e-mail presidencia@sindjud.com.br o quanto antes, a fim de que o setor 
responsável possa fazer o relatório. 

A DIRETORIA 


