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REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TJES 
 
Na tarde desta terça-feira, dia 07/06, a presidente do SINDIJUDICIÁRIO/ES, Adda Lobato 
Machado, e a diretora de política sindical, Giovana Roriz, se reuniram com o Presidente do 
Tribunal, Des. Anníbal de Rezende Lima para tratar de temas de interesse da categoria. 
 
Entre os assuntos discutidos estavam as negociações da pauta de greve, remoção, avocação 
dos PAD’s da greve, cortes na chefia de secretaria e outros temas de menor importância. 
 
Quanto às negociações da pauta de greve, o presidente mencionou que existe uma proposta 
de reajuste para as verbas de custeio, todavia com cálculos e projeção de pagamento até 
dezembro de 2016. Ocorre que, para apresentação efetiva dessa proposta à categoria a 
administração do TJES aguarda a votação do orçamento de 2017 que deverá ocorrer até o dia 
22/06 para análise da manutenção dessas proposições até o final do exercício seguinte. 
 
Explicando melhor a questão: o presidente pontuou que o Tribunal tem capacidade financeira 
de cumprir essas propostas estudadas até 2016 e para sua manutenção no exercício de 2017 
é necessário aguardar a votação do orçamento para saber qual será o limitador a ser proposto 
pelo governo do Estado e, ainda, se o Tribunal terá capacidade financeira durante todo o ano 
de 2017 para cumprir o que for eventualmente acordado. 
 
No item remoção, em relação às comarcas bloqueadas e do Serviço Social, o presidente 
esclareceu que estão sendo concluídos os estudos para resolver a implementação das 
mesmas. 
 
Quanto à reclamação dos pad’s, representações e sindicâncias relativas ao movimento 
paredista, o presidente concordou com as ponderações do Sindicato de que todos os 
processos devem ser avocados para discussão em conjunto, e não somente os dos Oficiais 
como inicialmente foi requerido pela presidência à corregedoria. O presidente também 
prometeu solicitar ao corregedor-geral a reunião de todos os processos, sem exceção. 
 
No tema mais comentado nos últimos dias – corte na gratificação das chefias de cartório - o 
presidente afirmou desconhecer qualquer projeto de resolução nesse sentido e disse que os 
cortes planejados para a 1.ª Instância já foram implementados, não possuindo outros no 
momento, relativos a essa mesma instância. 
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