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SINDICATO VAI A GUAÇUÍ VER DEMANDAS DE SINDICALIZADOS 
 

No último dia 14/04/14, a Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria 

Monteiro Lobato Machado e o Diretor de Comunicação, Imprensa e 

Divulgação, Wanderley José do Carmo, seguiram para Guaçuí, a fim de 

verificar a situação das Comarcas naquela região. A reunião foi uma 

solicitação dos próprios servidores das comarcas do entorno daquela 

cidade. Estiveram presentes servidores da Comarca de Guaçuí e um 

servidor da Comarca de Alegre. 

Foi constatado que os trabalhadores encontram-se adoecidos, sem 

condições mínimas de trabalho, em situação de penúria (que pode ser 

classificada como desumana), tendo em vista a sobrecarga de trabalho, o 

número insuficiente de servidores para atender a demanda da comarca. 

Há ainda a extensão de carga horária (os trabalhadores iniciam jornada de 

trabalho antes do horário previsto e têm sua carga horária estendida sem a 

devida compensação por parte do empregador); a Contadoria não possui 

Contador e abarca grande volume de trabalho, podendo ser registradas 

(protocoladas) em média 100 peças diárias causando acúmulo de serviço 

e prejudicando a prestação jurisdicional. 

A Diretoria Jurídica do Sindicato já foi acionada para tomar as medidas 

cabíveis que o caso requer junto ao TJES. 
 

VEJA O PASSO-A-PASSO DA ELEIÇÃO PARA DELEGADOS E 
SUBDELEGADOS SINDICAIS 

 

Do dia 11/04/14 até o próximo dia 11/05/14, no horário compreendido 

entre 12 e 18 horas, os servidores do Tribunal de Justiça, Corregedoria 

Geral de Justiça e dos Fóruns das Comarcas do Judiciário Estadual 

promoverão uma reunião para escolha dos candidatos a Delegado e 

Subdelegado Sindical. No intuito de esclarecer dúvidas surgidas após a 

publicação de edital para a referida eleição, o Sindijudiciário preparou o 

passo-a-passo que segue abaixo: 
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1º) Dos candidatos - Poderão candidatar-se os servidores que, na data da 

realização da eleição, contarem com mínimo 06 (seis) meses ininterruptos 

de inscrição no quadro social do Sindicato e serem estáveis no Serviço 

Público (art. 68 da Carta Estatutária).  

OBS.: No surgimento de mais de dois nomes de candidatos, realizar-se-á 

democraticamente uma eleição entre os servidores sindicalizados para a 

escolha do Delegado e Subdelegado Sindical; 

2º) Dos trabalhos - Os trabalhos serão secretariados por um servidor 

efetivo e acontecerão no prédio do Tribunal de Justiça, Corregedoria 

Geral de Justiça e nos Fóruns das Comarcas do Judiciário Estadual.  

3º) Da ata - Um modelo de Ata que deverá ser preenchida pelo 

responsável pela coordenação dos trabalhos da eleição (conforme consta 

em edital publicado no Diário da Justiça do dia 11/04/14) após o 

escrutínio, está disponível em um link na tela principal do site do 

Sindicato contendo todas as informações necessárias. A referida ata 

deverá ser enviada para o Sindijudiciário através de Fax: (27) 3357-5000 

e/ou pelos e-mails imprensa.sindjud@gmail.com e 

imprensa@sindjud.org.br; 

4º) Do cronograma – A eleição acontecerá entre os dias 11/04/14 e 

11/05/14, no horário compreendido entre 12 e 18 horas. Ficando a critério 

dos servidores, a escolha do melhor dia para a realização do pleito em 

suas respectivas comarcas, devendo observar o prazo máximo para envio 

da ata preenchida ao Sindicato (13/05/14); 

5º) Das comissões eleitorais – Cada comarca terá uma comissão própria 

para o ato composta por um secretário e três servidores efetivos; 

6º) Da posse - Os Delegados Sindicais e os Suplentes serão empossados 

no dia 16/05/14, na abertura do Encontro Anual dos Delegados Sindicais, 

cuja programação será divulgada posteriormente. Os eleitos exercerão 

mandato de três anos (2014 a 2016);  

 
 “MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 

A Diretoria 
 

 

  


