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

MS QUE DISCUTE INVALIDAÇÃO DA PROMOÇÃO/2015 RETOMA JULGAMENTO 
 

Nesta segunda-feira, dia 08/08, foi disponibilizada no Diário da Justiça pauta de convocação para continuidade do 
julgamento do Agravo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 que versa sobre o indeferimento da liminar no mandado de 
segurança que discute a ilegalidade da invalidação da promoção de 2015. 
 
O julgamento se iniciou no dia 12/05 e contou com três votos desfavoráveis ao pleito de reforma da decisão que 
indeferiu a liminar. Na oportunidade, a sessão foi suspensa com pedido de vista do Des. Pedro Feu Rosa que ao 
retomar a votação no último dia 14/07 proferiu voto reconhecendo o direito dos servidores, mesmo em sede 
preliminar. 
 
Após o voto favorável aos servidores, o Des. Zardini, relator do processo, pediu vista dos autos e dará continuidade 
ao julgamento na próxima sessão, dia 18/08, já que quinta-feira dia 11/08 é feriado no Judiciário Capixaba. 
 

RESOLUÇÃO 018/2016 
PRODUTIVIDADE X PRECARIEDADE 

 
Foi publicada no dia 05/08, a Resolução 018/2016 que institui premiação anual de produtividade e gestão judicial 
intitulada de “Mérito Jurisdicional Desembargador Willian Couto Gonçalves”. 
 
A premiação que segundo art. 4.º da resolução consistirá em anotação de elogios em ficha funcional e entrega de 
placa condecorativa não foi bem recebida no seio da categoria, especialmente, num momento em que os servidores 
já são tão penalizados com a cobrança no cumprimento de metas, mas sem a devida contrapartida: revisão geral 
anual, pagamento de plantões, horas extras, substituições acima de 15 dias, invalidação da promoção de 2015, 
omissão quanto à publicação da promoção de 2016 e postergação das tabelas salariais para 2018 e 2019. 
 
O sindicato vê com preocupação essa inversão de prioridades, especialmente porque, antes mesmo do Tribunal de 
Justiça discutir as precárias condições de trabalho, as denúncias de falta de estrutura nos fóruns feitas ao Ministério 
Público do Trabalho, a falta de trabalhadores, o problema da distribuição da força de trabalho e a própria Resolução 
2019 do CNJ, institui projeto que premia a produtividade. 
 
Vale lembrar que os servidores do Judiciário Capixaba já foram reconhecidos pelo CNJ por seu compromisso com a 
prestação jurisdicional e ficaram no 4.º lugar entre os tribunais de médio porte. Enquanto, isso o relatório “Justiça em 
Números” aponta que a produtividade dos juízes capixabas ficou abaixo da expectativa do órgão, mesmo com o 
aumento no quadro dos magistrados. 
 
O sindicato pretende discutir com a categoria a Resolução 018/2016 em conjunto com a Resolução 219 do CNJ e 
eventual participação na comissão instituída por resolução capixaba. 
 

PLP 257 – A LUTA CONTINUA 
 

A batalha contra a aprovação do PLP 257 foi retomada de forma mais incisiva nesta semana. 
 
Além da presidente do SINDIJUDICIÁRIO/ES, Adda Lotabo, ter seguido para Brasília para acompanhar a 
mobilização dos servidores contra essa retirada de direitos, os diretores Giovana Roriz, Gilceia Martins, Marcos 
Fabre e alguns servidores estiveram com outros dirigentes sindicais no aeroporto de Vitória para panfletar contra o 
PLP 257. 
 
A estratégia foi montada em nível nacional e buscou mostrar aos parlamentares que se dirigiam à capital do país, 
nesta segunda-feira, dia 08/08, a luta dos trabalhadores públicos contra o sucateamento do serviço público e contra 
a farsa da dívida pública brasileira. 
 
Nesta, terça-feira, dia 09/08, a presidente Adda Lobato também participará do lançamento da Frente Parlamentar 
Mista pela Auditoria da Dívida Pública. 
  
O sindicato convoca mais uma vez os servidores a replicarem e-mails aos parlamentares contra a aprovação do PLP 
257 e a favor da auditoria da dívida pública. 

 
 

 

Vitória (ES), 8 de Agosto de 2016. 
 

A DIRETORIA 


