
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 03/12/2015 

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

FALTA DE ÁGUA 
 
Em razão das inúmeras denúncias recebidas pelo Sindicato noticiando a falta de 
água potável para consumo dos trabalhadores e jurisdicionados nos Juízos que 
compõem a Grande Vitória, foi protocolado hoje, quinta-feira, dia 03/12, 
requerimento solicitando a suspensão do expediente forense a partir desta data até 
a efetiva normalização do fornecimento de água ou que as respectivas diretorias dos 
foros adotem providências para solucionar o problema de forma imediata (Protocolo 
n.º 2015.01.685.467). 
 
Diante da gravidade do caso e da responsabilidade da administração em assegurar 
aos seus trabalhadores condições dignas de higiene pessoal e saúde, sob pena de 
responder pelo dano moral decorrente do atentado à dignidade e integridade física e 
psíquica do trabalhador, a assessoria jurídica do Sindicato despachou em caráter de 
urgência com a assessoria da Presidência do Tribunal que ficou de se inteirar do 
assunto e até o meio da tarde e retornar para o Sindijudiciário. 
 
Segundo a assessoria da Presidência, o assunto da falta de água começou a ser 
noticiado via rede social (facebook) e a administração se informará do ocorrido e das 
providências que poderão ser adotadas. 
 
O Sindicato esclarece aos trabalhadores que está adotando todas as medidas para 
solucionar o problema e, em sendo necessário, acionará o Ministério Público 
Estadual e o do Trabalho.   
 
 

A GREVE CONTINUA 
 
Como já noticiado, em assembleia geral da categoria realizada ontem, a categoria 
deliberou por unanimidade em manter o movimento paredista em razão da posição 
da administração em sonegar os direitos dos trabalhadores. 
 
Além da proposta de manutenção da greve, a categoria deliberou que 
manifestações e mobilizações serão agendadas pela Diretoria juntamente com o 
Comité de Greve. Para hoje, quinta-feira, dia 03/12, amanhã, dia 04/12 e para os 
dias 09/12 e 10/12 estão agendadas mobilizações em frente ao Tribunal de Justiça. 
 
Na semana que vem, após os feriados, o Comitê de Greve se reunirá para traçar as 
próximas estratégias do movimento paredista. 
 
Enquanto isso, a categoria deve permanecer mobilizada, cumprindo o plantão de 
contingenciamento, respeitando os percentuais fixados na decisão da Relatora Des. 
Elisabeth Lordes e as urgências e emergências fixadas pelo magistrado titular da 
Vara ou da Comarca. 
 



Paralelamente a isso, a Diretoria, as assessorias jurídica e econômica estão 
estudando todas as medidas e estratégias a serem adotadas e, até o início da 
próxima semana, vários procedimentos e medidas serão noticiados. Fiquem atentos. 
 
Quanto ao registro da frequência, recordamos as orientações já dadas: o Sindicato 
orienta as chefias a seguirem as diretrizes do Informativo SGP n.º 22 e no caso de 
qualquer intercorrência procurar o Sindicato. 
 

Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão deverão ser encaminhados para o  
e-mail: monica@sindjud.com.br 
 
PROMOÇÕES – Quanto ao caso da invalidação das promoções, como já 
dito, até o início da próxima semana o Sindicato interporá medida 
administrativa junto ao CNJ questionando os motivos do ato.  
 
Orientamos os servidores a aguardarem as medidas que serão adotadas pelo 
Sindicato, pois as que forem necessárias serão interpostas dentro do prazo. 
 
Servidores, o momento nos convida à reflexão e à luta! 
 
O momento é de traçar estratégias e nos prepararmos para as próximas 
batalhas! 
 
 

REFORMA DO ESTATUTO 
 
Relembramos os servidores de que no próximo dia 11/12, no Centro de Treinamento 
Dom João Batista, próximo ao Colégio Sacre Couer, será realizada uma Assembleia 
para discussão e reforma do Estatuto. A participação de todos é extremamente 
importante. O Edital de convocação para a Assembleia já foi publicado no dia 
28/11/2015.  
 
As propostas poderão ser enviadas até o próximo dia 07/12 para o e-mail 
monica@sindjud.com.br. ou serem entregues pessoalmente no Sindicato até 
amanhã, sexta-feira.  
 
Lembramos que segunda e terça-feira não haverá expediente no Sindicato e as 
propostas poderão ser enviadas no final de semana e até a segunda-feira, somente 
por e-mail. Propostas recebidas após o dia 07/12 não serão encaminhadas para 
apreciação da Assembleia. 
 
Os servidores que enviaram propostas em março para a primeira assembleia 
convocada para reforma estatutária não precisam reenviar suas propostas, salvo nos 
casos em que quiserem fazer emendas. 
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