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

 

PROMOÇÃO 
Conforme publicado o Ato nº 1060/2013, no Diário da Justiça, edição do dia 27 de junho, a partir 
de hoje (01/07) está aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário estadual. 
De acordo com o edital, poderão requerer promoção os servidores efetivos que preencherem os 
seguintes requisitos: a) tenham cumprido o estágio probatório até 30 de junho de 2013, b) estejam 
há, pelo menos, 02 (dois) anos sem participar de processo de promoção e c) atendam os critérios 
da Lei nº 7854, de 23 de setembro de2004, alterada pela Lei nº 9.497, de 22 de julho de 2010, e o 
disposto no Ato nº 2773/2012, publicado em 25 de outubro de 2012. A partir desse processo de 
promoção o servidor terá um “atalho” na intranet, no link da Cepro ou no link Sistemas 
Administrativos, no qual lançará seus títulos, conforme as modalidades do fator profissional 
constantes no Ato 2.773/2012, publicado em 25/10/2012, como consta da tabela exemplificativa 
(que estará no link dessa notícia em nosso site) 
Após o lançamento dos títulos referentes ao Fator Profissional, o servidor deverá conferir, 
imprimir e assinar um requerimento, e protocolizar no Protocolo Geral do Tribunal de Justiça, no 
período compreendido entre os dias 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013, anexando cópias 
dos documentos lançados no link da Cepro ou no link Sistemas Administrativos, a fim de que a 
Comissão possa proceder a conferência e efetivar a respectiva promoção. 
O lançamento de títulos no sistema pelo servidor é uma etapa no processo de promoção que tem 
por objetivo agilizar o procedimento de análise desses títulos pelos membros da Cepro. 
O período aquisitivo deste processo de promoção termina no dia 30 de junho de 2013. 

11,98% E ATS 
Em reunião na manhã de hoje entre membros da Diretoria do Sindicato e a Assessoria Econômica 
do Tribunal de Justiça foi definido que nos meses de julho, agosto e setembro, os servidores 
detentores dos valores de 11,98% e ATS receberão o valor de R$ 2.250,00, ou seja, continuarão a 
receber R$ 750,00 relativo a 11,98% e mais uma parcela, no valor de R$ 1.500,00 (totalizando R$ 
2.250,00). Na reunião também foram tratados os seguintes assuntos: 
Resolução 025/94: Ficou acordado que o TJES aguardará o parecer jurídico da Assessoria da 
Presidência sobre a sentença judicial do STJ, quanto deve ser pago e quem terá direito. Caso o 
parecer seja favorável, o Sindicato irá requerer que o TJES institua uma comissão via Cepro para 
verificar o cálculo individual para cada servidor e a forma de pagamento. 
Interstício: Em relação ao interstício, o TJES aguardará a evolução da receita do Estado nos 
meses de junho e julho tendo em vista que houve uma queda de arrecadação, obrigando a  colocar 
o gasto com o limite de responsabilidade fiscal do TJES em 5,23% 

PEC 190/07 
A PEC 190/07 ainda não foi votada, mas a FENAJUD continua mantendo plantão com 
representantes no Congresso, visando à votação daquela Proposta de Emenda Constitucional. 

ABRAÇO SOLIDÁRIO 
O Tribunal de Justiça e o Sindijudiciário convidam os servidores a participarem amanhã às 10 
horas, do Abraço Solidário ao TJES, em resposta às ações de depredação ao prédio do TJ 
ocorridas em recentes manifestações na Enseada do Suá. 

ADIADA 
Informamos que a reunião da Caravana da Justiça prevista para acontecer hoje 01/07 em 
Colatina foi adiada para o dia 02/07. 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


