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PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO E ISONOMIA NA PAUTA DO 
PLENO DE QUINTA, DIA 29/11 

Na tarde de ontem (26/11), a Diretoria Executiva do SINDIJUDICIÁRIO/ES se 
reuniu com o Presidente do TJ, Des. Pedro Valls Feu Rosa para tratar dos projetos de 
reestruturação e alteração do Plano de Carreiras e Vencimentos, tendo recebido deste 
a garantia de que ambos os projetos serão colocados em votação na pauta da Sessão 
do Pleno da próxima quinta, dia 29/11. 
Os projetos apresentados pela Presidência do Tribunal, especialmente, o de alteração 
do Plano de Carreiras e Vencimentos, buscam corrigir uma série de desigualdades 
existentes, quer seja dentro da categoria dos servidores do Poder Judiciário, quer seja 
em relação às demais categorias dos outros Poderes. 
O interstício entre os níveis sobe de 2% para 2,5% corrigindo parte de uma injustiça 
com os servidores do Judiciário, uma vez que, mais de 90% das demais categorias 
possuem interstícios igual ou superior a 3%. 
Com relação à isonomia, o projeto do TJ, atende a recomendação do CNJ no Processo 
0005389-73.2012.0.00.0000 de “que não haja distinção entre as carreiras judiciárias 
de primeiro e segundo graus para cargos de atribuição idêntica na mesma Unidade da 
Federação”. 
Com essas diretrizes somadas aos avanços das propostas apresentadas pelo Tribunal 
e, especialmente diante do momento político-financeiro que o Estado do Espírito 
Santo passa, a categoria reunida em 28/09/12, aprovou as propostas encaminhadas 
pelo Tribunal e, por isso, todos os servidores são convocados a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária em caráter permanente, a ser realizada na próxima 
quinta, dia 29/11, a partir das 13h e em  seguida da  Sessão do Pleno a partir das 14h, 
para apoiarem a aprovação dos projetos que trazem novos rumos para os servidores e 
para a sociedade capixaba. 

A união é a nossa maior força! 

 

REUNIÃO DOS DELEGADOS SINDICAIS É REMARCADA PARA 
QUINTA, DIA 29/11 

Em razão de os projetos de reestruturação e alteração do Plano de Carreiras e 
Vencimentos terem sido colocados na pauta da próxima quinta e da necessidade de 
mobilização da categoria, o SINDIJUDUCIÁRIO/ES informa aos Delegados 
Sindicais que a reunião marcada para amanhã, quarta, dia 28/11 foi cancelada, sendo 
os mesmos convocados para participarem das mobilizações marcadas para quinta, dia 
29/11. 

A união é a nossa maior força! 

 


