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

SINDICATO QUESTIONA ATO NORMATIVO 52/2016 
 

O Sindicato está questionando a administração do Tribunal de Justiça quanto à 
medida adotada pelo Ato Normativo n.º 52/2016 que somente autoriza o pagamento 
de substituição acima de 15 dias. 
 
Em seu requerimento o SINDIJUDICIÁRIO/ES aponta que as medidas de 
contingenciamento promovidas pelo Tribunal de Justiça somente atingem os 
trabalhadores e não obedecem a gradação da LRF, além de ferir o princípio da 
legalidade porque altera o artigo 52 da LC 46/1994. 
 
Caso seja necessário o Sindicato judicializará a questão, assim como o fez no caso 
do plantão judiciário. 

 

SINDICATO PROVOCA COMISSÕES DA ALES PELA 
AMPLICAÇÃO DA LICENÇA PATERNIDADE 

 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES protocola nesta terça-feira, dia 19/04, requerimentos à 
Comissão de Educação e à Comissão de Direitos Humanos de Indicação de 
proposição ao Governo para ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias, 
nos termos do art. 174 do Regimento Interno da Assembleia. 
 
No último dia 09/03, a licença paternidade foi ampliada para os trabalhadores das 
empresas inscritas no Programa Empresa-Cidadã (Lei 13.257/2016), mas para ser 
estendida aos trabalhadores públicos deve ser alterada a Lei Complementar n.º 
46/1994. 
 
Como a iniciativa do projeto de lei é exclusividade do Governador do Estado, o 
Sindicato provocará essas duas comissões ligadas à matéria do projeto de lei federal 
para instar o Governo a alterar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do 
Espírito Santo e ampliar o direito da licença paternidade. 
 

TRIBUNAL INDEFERE PEDIDO DE DOBRA DO TERÇO DE 
FÉRIAS 

 
O Tribunal de Justiça indeferiu o pleito coletivo do Sindicato de dobra do terço de 
férias referente ao atraso no pagamento do direito no mês de janeiro, por entender 
que foi uma excepcionalidade devido à situação financeira do Poder. 
 
No parecer, a assessoria jurídica defende que a Lei Complementar n.º 46/1994 não 
define claramente que o 1/3 constitucional deve ser pago no mês anterior ao gozo 
das férias, embora seja este o procedimento adotado faticamente pelo Tribunal, 
excepcionando o mês de janeiro de 2016. 



 
Diante da controvérsia e atendendo pedido do Sindicato a assessoria apontou que é 
prudente a regulamentação do pagamento do Terço Constitucional, excepcionando 
as condições orçamentárias. 
 
Quanto à situação fática individual, os servidores que tiveram prejuízos quanto ao 
“atraso” no pagamento do 1/3 de férias poderá acionar individualmente o jurídico do 
Sindicato (agendamentos 3357 5022). 
 

PRESIDENTE DO SINDICATO COMPÕE COMISSÃO QUE 
TRATARÁ DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 

 
A presidente do Sindicato, Adda Lobato pelo Ato Normativo n.º 43/2016 passa a 
compor a Comissão com a finalidade de realizar estudos sobre o plantão judiciário 
no âmbito do primeiro e segundo graus de jurisdição. 
 
Questões como reembolso de despesas pelo deslocamento de servidores e 
pagamento de horas in itinere (tempo gasto, de ida e retorno, até o local da 
prestação dos serviços deve ser computado na jornada de trabalho) serão discutidas 
pela entidade em defesa da categoria dentro da Comissão, mas já estão sendo 
adiantadas por meio de requerimento ao Presidente do TJES. 
 
Outras demandas relativas ao plantão que os servidores entenderem necessárias 
deverão ser encaminhadas para o Sindicato por e-mail: presidencia@sindjud.com.br. 
 
 

SINDICATO DISCUTIRÁ CONCESSÃO DE AUXILIO 
TRANSPORTE 

 
 
O Sindicato pleiteará a concessão do auxílio-transporte para toda a categoria 
independente de utilizarem transporte público ou privado, conforme entendimento do 
STJ no Resp 1.143.513/PR. 
 
O direito já é reconhecido pela Lei Complementar n.º 46/1994 – artigo 89, mas pode 
não ser interessante para todos os casos e, isso porque o auxílio tem regramento 
próprio e prevê um desconto de 6% sobre o vencimento básico para os beneficiários, 
à semelhança do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada. 
  
De qualquer forma é importante que os direitos dos trabalhadores sejam 
esclarecidos e ampliados pela administração, cabendo a cada um o exercício ou não 
do direito de acordo com o caso. 

 
A Diretoria 


