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SEM AVANÇOS 
 

Em virtude de não ter havido avanços (as propostas apresentadas não atendem aos 

anseios da categoria) na reunião ocorrida no dia 18/05 entre o Presidente do 

Sindijudiciário Carlos Thadeu Teixeira Duarte, o Assessor especial da Presidência do 

Tribunal de Justiça Juiz Paulino José Lourenço, o Secretário Geral do Tribunal de 

Justiça, José de Magalhães Neto e o Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Estratégica do TJ, Adriano Spessimilli, relativo à Isonomia e ao interstício, foi 

marcada nova reunião para o próximo dia 31/05/2012, às 11 horas no Tribunal de 

Justiça entre a Diretoria do Sindijudiciário e o Presidente do TJ, Desembargador 

Pedro Valls Feu Rosa, para se buscar melhores respostas aos anseios da categoria. 

As propostas mantidas pelo Tribunal de Justiça são de interstício passando de 2% para 

2,5% e a Isonomia letra “A” ou a letra equivalente ao vencimento, mais um avanço de 

até 4 letras. Tais propostas não atendem o desejo da categoria. 

 
 

REUNIÃO PRECATÓRIOS 
 

Na sexta-feira, dia 25/05, se reuniram junto com o Presidente do Tribunal de Justiça, 

Des. Pedro Valls Feu Rosa, o Fórum Permanente pelo Pagamento dos Precatórios, 

com a presença da maioria das entidades participantes, inclusive o Sindijudiciário, na 

pessoa de seu Presidente Carlos Thadeu e da Assessora Jurídica, Mônica Perin e os 

Procuradores do Estado, dentre eles, o Procurador-geral, Dr. Rodrigo Júdice, e o 

Procurador responsável pelos precatórios, Dr. Marcelo Chequer. 

Na reunião as entidades propuseram a elaboração de um instrumento com a fixação de 

parâmetros objetivos para a revisão dos cálculos do precatório da Trimestralidade e 

um compromisso do Estado de em caso de vitória dos servidores não haveria mais 

discussão sobre os valores devidos. 

O Procurador-Geral acenou positivamente quanto à proposta, sugerindo a formação 

de uma comissão de contadores do Estado e de indicados pelo Fórum Permanente 

para acompanhar o trabalho de revisão. Todo o trabalho ficará sob a fiscalização do 

Comitê Gestor dos Precatórios. 

Até o final dessa semana, a procuradoria encaminhará a minuta do instrumento para 

análise pelo Tribunal e pelas entidades e após a intenção é formar a comissão para o 

início dos trabalhos de recálculo. 

Paralelamente a esse trabalho, as entidades que compõem o Fórum dos Precatórios 

estão buscando o reconhecimento do direito conquistado há muitos anos pelos 

servidores, ou seja, a declaração da licitude dos precatórios da Trimestralidade. 
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REMOÇÃO ESCRIVÃES 

 

Aconteceu na manhã de hoje (28/05/12), no Salão do Tribunal Pleno, a Remoção 

Intra-Entrância dos Analistas Judiciários Especiais na função Escrivão Judiciário. O 

processo aconteceu de forma tranquila. Mais de cem vagas foram oferecidas. O 

Presidente do Sindijudiciário fez a abertura dos trabalhos. Também esteve presente a 

Diretora de Imprensa e Divulgação do Sindicato, Adda Maria Monteiro Lobato 

Machado. 

Agora durante a tarde acontecerá a Remoção Geral. Essa foi mais uma conquista do 

Sindicato. Pedimos desculpas pela demora que ocorreu devido a uma divergência 

quanto ao número de vagas a ser oferecido. Esperamos concluir a realização total 

desse sonho da Diretoria do Sindijudiciário no próximo mês quando deverá acontecer 

a Remoção dos Analistas Judiciários Especiais na função Contador e Agentes de 

Serviço Básico. 

 
JUROS DE 11,98% E ATS 

 

O Sindijudiciário informa que vive a expectativa de no máximo em 15 dias ter uma 

resposta para pagamento dos valores atrasados dos 11,98% e ATS. 

 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


