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SINDICATO REALIZA INSPEÇÃO EM MUQUI 
 

Na segunda-feira, dia 01, o diretor jurídico Marcos Fabre esteve em Muqui, 
onde se reuniu com o delegado sindical Washington Francisco Rodrigues e 
servidores da Comarca. 
 
Durante as conversas, verificou-se que havia necessidade de um melhor 
esclarecimento por parte da magistrada da comarca no que tange a decisão 
proferida nos autos do processo n.º 0025910-11.2015.8.08.0000 que trata da 
greve. Embora, desde novembro (27/11) o Sindicato já tivesse protocolado 
requerimento solicitando a fixação das medidas urgentes e emergentes, a 
diretora do foro ainda não havia respondido ao requerimento que foi 
renovado nesta última visita. 
 
Em reunião com a juíza Raphaela Borges Micheli Tolomei, a magistrada se 
prontificou a encaminhar as providências do requerimento argumentando que 
há necessidade de um diálogo com os servidores para evitar desencontro de 
informações, visando o fiel cumprimento da decisão, e que uma solução 
negociada para a greve seria o melhor caminho. 
 
Na oportunidade, os servidores foram conscientizados da necessidade, de 
observarem a carga horária, seja no que se refere à preservação da saúde 
física e mental, seja quanto a eventuais questionamentos da administração 
quanto ao trabalho fora da jornada estipulada legalmente sem a devida 
autorização, seja para se evitar gastos desnecessários sem a devida 
contraprestação ou compensação. 

 

PRESIDENTE ANALISARÁ REMOÇÃO 
 
Na reunião realizada com o presidente do TJES, Des. Annibal de Rezende 
Lima, no último dia 26, a diretoria do Sindicato cobrou providências quanto à 
efetivação do processo de remoção concluído na gestão passada. 
 
A presidente do Sindicato, Adda Machado, apontou para o presidente casos 
de servidores que providenciaram suas mudanças, matrículas em escola de 
filhos, em razão de remoção e hoje se encontram em situação difícil. 
 
O presidente do Tribunal demonstrou preocupação com tais casos e 
prometeu analisar caso a caso, pois, em algumas hipóteses, a efetivação da 
remoção acarretará o esvaziamento da Comarca. 



 
O Sindicato está atento a essas questões e continuará solicitando 
providências. 
 

GESTANTES SERÃO AFASTADAS  
 
Atendendo a requerimento do Sindicato (2015.01.699.109), a presidência do 
Tribunal de Justiça determinará o afastamento das gestantes, nos casos em 
que houver comprovada necessidade. 
 
Para fazer jus ao afastamento, a servidora gestante deverá solicitar ao seu 
médico laudo que justifique a medida e solicitar o seu afastamento. 
 
Qualquer dúvida, as servidoras poderão entrar em contato com o Sindicato 
para maiores informações: monica@sindjud.com.br. 
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