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VAGAS OFERECIDAS 
A Diretoria do Sindijudiciário disponibiliza quarenta vagas no Encontro Anual 
dos Delegados Sindicais para participação dos sindicalizados. As referidas vagas 
dão direito a participar das palestras e à alimentação. Os primeiros 40 
(quarenta) servidores sindicalizados interessados em participar, poderão 
telefonar para Vanésia, no Setor de Política Sindical (27) 3357-5029 e fazer a 
inscrição. O Encontro dos Delegados Sindicais acontece nos dias 17 e 18 de maio 
(próximos sábado e domingo), no Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, 
Vitória. Será fornecido certificado de participação ao final do evento, que 
contará como pontuação para o Processo de Promoção dos servidores. 
 

ESCLARECIMENTO DO SINDIJUDICIÁRIO QUANTO À CESSAÇÃO 
DOS ATOS DE LICENÇA SINDICAL DE DIRETORES 

No mesmo dia 13/05/2014 foram publicados no Diário da Justiça cinco atos 
cessando a licença para desempenho do mandato classista dos diretores 
GILCEIA MARTINS MARCELINO, ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR, 
MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE, JOSÉ CAROLINO COSTA e ROMULO LOPES 
BERNABÉ sem prejuízo de suas respectivas funções. 
Isso se deu porque a Administração entende que a licença para mandato classista 
exige dedicação exclusiva não permitindo aos diretores exercer atribuições do 
cargo juntamente com a licença. Porém, o afastamento dos diretores de suas 
atividades funcionais acarretaria um enorme prejuízo financeiro aos mesmos e 
por tal razão, os referidos diretores optaram por exercer o seu mandato sindical, 
cumulativamente com seu trabalho, abrindo mão da licença que lhes é facultada. 
 

SINDICATO DENUNCIA INFESTAÇÃO DE ROEDORES NO CAJE 
No último dia 13/05/2014 o Sindicato protocolou requerimento junto à 
Vigilância Sanitária de Vitória – chamado 2014.029.216 - em razão de uma 
infestação de ratos no CAJE – Centro Avançado dos Juizados Especiais em Bento 
Ferreira com grave risco à saúde dos trabalhadores e dos usuários do serviço 
público. 
Também foi requerido junto à Administração do Tribunal de Justiça providências 
urgentes para a solução dos problemas e melhoria nas condições de trabalho dos 
servidores. 
O Sindicato alerta a todos os trabalhadores a denunciarem outros casos de 
péssimas condições de trabalho. 
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REUNIÃO DOS PRECATÓRIOS 
Ontem, a Presidente Adda Machado e sua assessoria jurídica estiveram presentes 
na reunião do Fórum Permanente pelo Pagamento dos Precatórios com o 
Presidente do TJ, no Tribunal. 
 A reunião que se dividiu em dois momentos, uma parte técnica e a outra política, 
foi fechada com o compromisso do Presidente do TJES de solicitar uma agenda 
com o Governador do Estado junto com as entidades que compõem o Fórum para 
discussão de uma possibilidade de acordo. 
Na parte técnica, o Juiz Rodrigo Cardoso esclareceu que o Tribunal já alertou a 
Procuradoria do Estado que com o trânsito do processo da Associação dos 
Procuradores efetuará a cobrança para pagamento do respectivo precatório da 
trimestralidade. 
Enquanto isso, o Tribunal de Justiça, o Estado e o Tribunal de Contas firmaram 
um temo de cooperação para a revisão dos cálculos dos precatórios da 
trimestralidade e as assessorias jurídicas das entidades do Fórum estão 
analisando as repercussões do instrumento firmado. 
Lembramos que o processo de nulidade dos precatórios do SINDIJUDICIÁRIO/ES 
está no STJ e foi distribuído ao Ministro Benedito Gonçalves - REsp 1374686 
aguardando julgamento.  

 

A Diretoria 

 
 

 

  


