
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 04/05/2017 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 

SINDICATO INTERPÕE AÇÃO INIBITÓRIA PARA GARANTIR PRIORIDADE NA 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS SERVIDORES 

 

No último dia 26/04/2017, o sindicato interpôs ação inibitória que foi distribuída para a 4.ª Vara da Fazenda 

Pública Estadual sob o n.º 0010639-16.2017.8.08.0024. 

 

Nessa ação o Sindijudiciário requereu que o Tribunal de Justiça (representado pelo Estado do Espírito Santo) 

“deixe de proceder qualquer ato que implique em aumento de despesa com pessoal, em especial com a 

nomeação de magistrados ou o reajuste de seus subsídios, gratificações ou benefícios, antes de observada a 

prioridade dos servidores quanto ao recebimento de valores decorrentes de promoção, gratificação de plantão e 

incidência do plano de cargos e salários postergados pela Lei Estadual n.º 10.470/2015.” 

Confira o teor da ação: 

http://sindjud.org.br/baixar_arquivo.php?arquivo=Acao_ordinaria___Sindijudiciario_x_Estado_do_Espirito_Santo

___Inibitoria.pdf&aId=1034 

 

http://sindjud.org.br/baixar_arquivo.php?arquivo=Andamento_03_05_2017.pdf&aId=1035 

 

OUTRAS AÇÕES INTERPOSTAS: 

 

Além da ação inibitória, o Sindicato interpôs, no último dia 26/04, ação pleiteando o enquadramento dos 

pensionistas dos servidores do Poder Judiciário no PCS alterado pela Lei Estadual n.º 10.278/2014, uma vez 

que tanto o TJES quanto o IPAJM vinham postergando tal direito. A ação foi distribuída para a 3.ª Vara da 

Fazenda Pública de Vitória sob o n.º 0010530-02.2017.8.08.0024. 

 

PRORROGADO PRAZO PARA PROPOSTAS DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 

 

O Sindicato convoca os servidores a continuarem enviando propostas de alteração referente ao Plantão 

Judiciário para o e-mail: monica@sindjud.com.br, uma vez que o des. Fábio Clem, presidente da comissão 

específica, prorrogou o prazo para apresentação de propostas da AMAGES e, via de consequência, para os 

demais participantes. O prazo se encerra no dia 12/05. 

 

 

SINDICATO ORIENTA SERVIDORES QUANTO A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NO 

DIA 28/04 

 

Os servidores que não conseguiram participar da Assembleia do último dia 28/04 ou não compareceram aos 

seus locais de trabalho, em razão das manifestações ou bloqueios, deverão encaminhar às suas chefias 

imediatas justificativas expondo suas respectivas situações. 

 

Concomitantemente, o Sindicato requererá à presidência do Tribunal que oriente às chefias para que recebam 

essas justificativas, considerando abonado o dia em virtude de força maior. 

 

Vitória (ES), 04 de maio de 2017. 

 

A Diretoria 
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