
 

TRIBUNAL INICIA JULGAMENTOS DE AGRAVOS DA PROMOÇÃO E 
DO REAJUSTE ANUAL 

 
Na tarde de quinta-feira, dia 12/05, o Pleno do TJES iniciou o julgamento dos dois 
agravos interpostos pelo Sindicato em razão do indeferimento das liminares nos 
processos que discutem a invalidação das promoções de 2015 e da omissão na 
concessão do reajuste anual também do exercício passado, respectivamente, 
Processos n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 e 0025350-69.2015.8.08.0000.. 
 
Os advogados Mônica Perin e Hélio Pepe de Moraes fizeram sustentação oral na 
defesa dos direitos dos trabalhadores do Judiciário, mas ambos os relatores 
mantiveram suas decisões originais, sendo acompanhados pelos desembargadores 
Adalto Tristão e Manoel Rabelo. Os julgamentos foram interrompidos pelos pedidos 
de vista do desembargador Pedro Feu Rosa e devem ser retomados na próxima 
quinta, dia 19/05. 
 

 
SINDICATOS DISCUTEM PLC 257/2016 EM SEMINÁRIO 

 
As entidades representativas dos trabalhadores públicos capixabas que compõem o 
FESPES estarão realizando nesta segunda, dia 16/05, no Auditório I, Pilotis da 
Assembleia Legislativa, um seminário para discutir os efeitos nefastos do PLC 
257/2016 para o serviço público. 
 
Com o tema “PLC 257 e os direitos dos servidores”, o FESPES pretende discutir os 
principais pontos do projeto que tramita na Câmara dos Deputados e planejar 
estratégias para a retirada do mesmo ou ainda a supressão dos dispositivos que 
penalizam os servidores públicos. 
 
O seminário acontecerá das 14h às 18h e será fornecido certificado aos 
participantes. 

 
 

CNJ ANALISA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS FÓRUNS 
CÍVEL E CRIMINAL DE VITÓRIA  

 
Entre as 14 horas do dia 17 de maio e as 13h59min do dia 24 de maio, será 
apreciado em sessão plenária virtual do Conselho Nacional de Justiça o Pedido de 
Providências n.º 0006157-91.2015.2.00.0000 referente às denúncias apresentadas 
pelo SINDIJUCIÁRIO/ES quanto às precárias condições das instalações dos Fóruns 
Cível e Criminal de Vitória.  
 
 

A Diretoria 

 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 16/05/2016 

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


