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NEGOCIAÇÕES NÃO AVANÇAM 
 

Na sexta-feira (21/02/2014), a Diretoria do SINDIJUDICIÁRIO/ES se reuniu com o 

Presidente do Tribunal de Justiça para apresentar as contrapropostas da categoria 

construídas na Assembleia do dia 22/01/2014 e para cobrar o andamento das 

propostas já consolidadas, mas pouco de concreto foi apresentado. 

Para o avanço das negociações, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o fato de o Poder 

Judiciário Capixaba estar muito próximo ao limite prudencial, foram apresentados 

como os maiores empecilhos. Mais uma vez o TJ/ES se contradiz, ao conceder aos 

Magistrados, tratamento diferenciado dos servidores do próprio poder. 

Um dos pontos que mais avançaram, embora dependa de uma projeção de impacto 

orçamentário foi o resgate dos reajustes dos serventuários aposentados e pensionistas 

de Cartórios Não Oficializados que desde 2001 não receberam qualquer correção em 

seus proventos/pensões. “Uma vergonha a ser resgatada”. 
Quanto aos pontos da Pauta de Reivindicações, os avanços foram mínimos: 

FIXAÇÃO DA DATA-BASE: O Presidente do TJ/ES disse que, pessoalmente não vê 

nenhum empecilho em conceder a DATA-BASE, mas, disse também, que existe 

resistência de setores do Tribunal, não sabendo explicar o porquê. TRISTE 
LEMBRANÇA, é que na Região Sudeste somente o Estado do Espírito Santo, 
não possui DATA-BASE instituída aos Servidores. Requerimento apresentado 
pelo Sindicato (2013.01.716.254), acompanhem. 
REAJUSTE REAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS/PENSÕES: A assessoria 

econômico-financeiro, representada pelo Sr. Adriano Spessimilli, e que chegou ao 

final da reunião, disse que está acompanhando a evolução das receitas do Estado para 

analisar se será possível conceder um reajuste repondo o índice inflacionário do ano 

de 2013 (5,91%). Mas, não apresentou dados durante o tempo em que 
permaneceu. Isso é uma prática adotada de forma injusta para com os servidores 
do Judiciário Capixaba, o descumprimento da lei começa aqui no próprio 
Judiciário. 
INSTALAÇÃO DAS COMISSÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
(COSAT’s): Continuamos aguardando a criação do Grupo de Trabalho. Até quando? 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS X PLANO DE CARREIRAS (PCCS): A 

Administração do TJES ainda está definindo os membros que comporão a comissão 

paritária para discutir as alterações do Plano de Cargos e Salários e a criação do 

PCCS. LAMENTÁVEL, pois, a Assembleia Legislativa e várias outras categorias 
do Executivo já tiveram suas reformulações em seus respectivos planos. 
RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS: O Presidente do TJ 

achou interessante a contraproposta da categoria de 7,5% em dezembro de 2014 e 

7,5% em dezembro de 2015, pois a recomposição das perdas seria fechada dentro do 

seu mandato, entretanto, como tal não estava previsto no impacto orçamentário foi 
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determinado novo estudo. Isso não é favor É DIREITO 
PROCESSO DE PROMOÇÃO 2014: Apresentada ao Presidente a preocupação 

com a não efetivação do processo de promoção em 2014, o Presidente do TJ/ES, 

alegou desconhecimento de qualquer informação oficial sobre o assunto, entretanto, a 

assessoria econômico-financeiro, representada pelo Sr. Adriano Spessimilli, informou 

que o estudo do impacto financeiro, de fato revelou certa preocupação na efetivação 

da promoção, ou seja, o processo seria instaurado, os pontos seriam computados, mas 

os efeitos financeiros ficariam suspensos até que o orçamento permita, mas esclareceu 

que os estudos não são conclusivos e reiterou que o Tribunal tem acompanhado as 

receitas do Estado que vêm demonstrando certa elevação, conforme noticiado pela 

imprensa escrita e esse fator tem sido visto com otimismo. 

GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA (30%) PARA TODOS OS CARGOS: 
Os estudos de viabilidade econômico e jurídico continuam. “E OS RISCOS 
TAMBÉM AUMENTAM”. 

CÓDIGO DE ÉTICA: O SINDIJUDICIÁRIO/ES já apresentou os membros que 

comporão o Grupo de Trabalho, faltando apenas o TJES apresentar os seus para o 

início dos trabalhos. O prazo para a formação da Comissão já extrapolou, aliás, 
METAS e PRAZOS, que não estão sendo cumpridos, parecem não ser o forte do 
Judiciário Capixaba. 
PARTICIPAÇÃO DO SINDIJUDICIÁRIO/ES NAS COMISSÕES DE 
CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES E 
MAGISTRADOS: O Presidente reafirmou seu compromisso de abertura da 

participação efetiva do Sindicato nos debates. 

 

Muito se discutiu sobre orçamento e a Lei de Responsabilidade Fiscal e o 

SINDIJUDICIÁRIO/ES reafirmou seu propósito de acompanhar e fiscalizar o 

orçamento, a fim de que, os debates não permaneçam vazios, como de fato estão 

ficando. 

 

O sinal de alerta foi ligado. O SINDIJUDICIARIO precisará de todos os 
servidores para que juntos possamos levar adiante nossas reivindicações. 
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
 

A DIRETORIA 


