
INFORMAÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO NA GREVE 
 
Alguns servidores notificaram ao Sindicato o recebimento de e-mail institucional 
solicitando os dias de participação na greve nos termos do Ofício 03/2015 da 
administração passada. 
  
Nesse sentido, esclarecemos que a responsabilidade pelas informações cabia às 
respectivas chefias imediatas e não aos servidores diretamente. 
 
O Sindicato esclarece também que essa solicitação não poderá acarretar corte de ponto 
ou qualquer penalidade, mas apenas poderá servir de comunicação para eventuais 
decisões judiciais e administrativas futuras, assim como ocorreu com a frequência dos 
servidores. 
 
Até ulterior decisão judicial a frequência dos trabalhadores e o pagamento dos 
vencimentos deverão será feitos normalmente, somente em casos de declaração da 
ilegalidade ou abusividade da greve é que medidas poderão ser adotadas.  
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES está atento a todas as questões que envolvam o direito do 
servidor e solicitará à Presidência do TJES informações sobre o referido e-mail para 
verificação de recurso intimidatório aos trabalhadores. 
 
O Sindicato pede aos servidores que informem à entidade os juízes que estão 
descumprindo as determinações da desembargadora relatora do processo da greve. 
 
Servidores fiquem atentos! 

 

SINDICATO REQUER SUSPENSÃO DOS TRABALHOS NA 2.ª 
VARA CÍVEL DE VITÓRIA 

 
Em razão de denúncia de mais um caso de contaminação por pombos no Fórum de 
Vitória, o Sindicato solicitou nesta segunda-feira (07/03) a suspensão dos trabalhos e 
prazos na 2.ª Vara Cível de Vitória para verificação, desinfecção e organização do 
acervo de processos, a fim de evitar danos à saúde dos trabalhadores. 
 
O caso não é isolado, ao contrário, recorrente no Fórum de Vitória e o Sindicato já 
solicitou providências ao Tribunal de Justiça e a Diretoria do Foro, bem como acionou o 
Centro de Zoonoses de Vitória. 
 
A situação do Fórum Cível e Criminal de Vitória é caótica e o SINDIJUDICIÁRIO/ES já 
denunciou essa precariedade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao CNJ. 
 
No último dia 02/03, a Presidente do Sindicato, Adda Lobato, juntamente com a 
advogada Mônica Perin participaram de uma audiência no Ministério Público do Trabalho 
referente aos prédios do Fórum de Vitória e nas próximas semanas outras provas serão 
encaminhadas para seguimento do feito administrativo, enquanto outras já estão sendo 
analisadas pelo órgão fiscalizador dos trabalhadores. 
 

 
 

A DIRETORIA 

 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 08/03/2016 

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


