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SINDICALIZADOS DISCUTEM E DELIBERAM SOBRE 
NEGOCIAÇÃO COM O TJES 

 
A Assembleia Geral ocorrida no Auditório do SENAC, na Avenida Beira 

Mar, em Vitória, na última sexta-feira (04/04/14), foi bastante concorrida 

com discussões acaloradas a respeito dos temas postos em discussão. Os 

participantes decidiram, mais uma vez, endurecer o diálogo com o 

Tribunal de Justiça a respeito da negociação dos pleitos da categoria. 

Entre as deliberações da assembleia estão: 

1) Publicação de nota de repúdio referente ao auxílio alimentação dos 

magistrados e também contra a manifestação de membros do 

Judiciário relativamente aos servidores e o relatório do CNJ 

“Justiça em números”; 

2) Revisão do Ato Normativo de Data Base – pleiteando a fixação de 

um único mês para a Data Base – Mês de março, retificando os 

artigos 1º. e 3º, retirando as expressões “a possível” (art. 1º.) e “a 

partir” (art. 3º.) e o compromisso de que o referido Ato Normativo 

56/2014 se transforme em Lei; 

3) Instrumentalização de todos os acordos com a fixação dos pleitos 

já garantidos; 

4) Apresentação de contraproposta solicitando que a diferença do 

percentual de 1,41% (diferença do reajuste inicialmente prometido 

de 5,91% e o concedido de 4,5% para 2014) a ser concedido em 

conjunto com a reposição das perdas salariais seja retroativo a abril 

deste ano; 

5) Apresentação de proposta para que a diferença do Auxílio 

Alimentação dos magistrados em relação ao dos servidores seja 

convertida em extensão do Plano de Saúde para os dependentes dos 

servidores, concessão de Auxílio Odontológico para todos os 

servidores e Auxílio Medicamento para os aposentados; 

6) Manutenção do caráter permanente para as Assembleias Gerais 

(continuidade das negociações); 

7) Sejam tratadas de forma autônoma as propostas da reposição das 

perdas salariais (7,5%+1,41% em janeiro de 2015 e 7,5% em 

janeiro de 2016) e do Projeto de Reestruturação do Plano de  
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Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder 

Judiciário (Comissão formada pelo Ato Normativo 55/2014); 

8) Referendados os nomes dos membros (que não são da Diretoria do 

Sindijudiciário) da Comissão formada pelo Ato Normativo 

55/2014. 

 

O Sindicato esclarece que as negociações continuam e que a categoria 

deve se manter mobilizada! 

 
“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 

A Diretoria 
 

 
 
 

 

  


