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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS  

NOS DIAS 23, 24 e 25 DE NOVEMBRO.  

EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES convoca todos os seus 

sindicalizados, conforme artigo 23, § 1.º da Carta Estatutária, para 

participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias em caráter de 

urgência e emergência a serem realizadas nos dias: 23/11 (segunda-

feira) - às 13h em primeira chamada com quórum qualificado e às 

13h30 em segunda chamada, com qualquer número de 

sindicalizados, 24/11 (terça-feira) - às 13h, em primeira chamada, com 

quórum qualificado e às 13h30, em segunda chamada, com qualquer 

número de sindicalizados, 24/11 (quarta-feira) - às 09h, em primeira 

chamada, com quórum qualificado e às 09h30, em segunda 

chamada, com qualquer número de sindicalizados. AS ASSEMBEIAS 

SERÃO REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA ASSEMBEIA LEGISLATIVA, 

SITUADO NA AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, N.º 205, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA, ES. A Diretoria, neste ato, utiliza-se da disposição estatutária 

contida no §1º do artigo 23 para encurtar o prazo do edital, em 

caráter de Urgência e Emergência, mas dando ampla divulgação 

através dos meios de comunicação, considerando que o tempo é 

fundamental para que sejam discutidas e deliberadas pela categoria 

as medidas, tomadas e encaminhadas pela administração atual do 

Tribunal de Justiça para invalidar e postergar direitos garantidos em lei.  

As assembleias terão as seguintes pautas:  

Pauta dia 23/11 

- Discussão e deliberação sobre caraterização de urgência e 

emergência das assembleias convocadas; 



- Discutir e deliberar sobre as medidas e mobilizações que serão 

realizadas em razão dos atos e encaminhamentos praticados pela 

atual administração do Tribunal de Justiça e seus desdobramentos. 

- Avaliação das medidas e ações implementadas. 

Pauta dia 24/11 

- Discutição e deliberação sobre encaminhamento da assembleia 

anterior e novos encaminhamentos e mobilizações. 

- Avaliação das medidas implementadas e propostas apresentadas. 

Pauta dia 25/11 

- Discutição e deliberação sobre encaminhamento da assembleia 

anterior e novos encaminhamentos e mobilizações. 

- Avaliação das medidas implementadas e propostas apresentadas. 

 Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e 

discutidos nas referidas Assembleias, apenas os de natureza 

informativa. 

OBS.: Será solicitado o abono de ponto, tendo em vista o direito dos 

trabalhadores de discutirem e deliberarem sobre como garantir seus 

direitos, independente da greve que ocorre, pois trata-se de fatos 

novos, mas não podemos garantir que o mesmo será deferido pela 

administração.  

O Sindicato informa que haverá o ressarcimento de combustível e 

passagem dos servidores sindicalizados que apresentarem nota fiscal 

ou cupom de passagem em nome do servidor. Solicitamos aos que se 

deslocarem de uma mesma localidade ou região, que o façam em 

um mesmo veículo, evitando assim gastos desnecessários. 

Solicitamos aos servidores que repassem este edital através das redes 

sociais e outros meios de comunicação, afixando em locais visíveis 

para dar ampla divulgação. 

 

1 minuto em repúdio as ações do TJES 

Conclamamos todos os servidores a respeitarem 1 minuto de silêncio 

contra a invalidação das promoções, o envio do projeto de lei 

alterando o PCS e o desrespeito à Constituição no que se refere à 

reposição e as correções.  

Reúna os servidores de sua comarca/cartório/setor, faça 1 minuto de 

silêncio e poste sua indignação. Todos de camisas ou coletes de 

campanha nestes próximos 03 (três) dias.  

Nossa luta é pela dignidade e direito dos servidores e, por isso, 

convocamos todos a participarem de nossas atividades e da greve.  



Recomendações finais: usar camisas e coletes não só nas assembleias, 

mas durante o expediente. Afixar1 (um) cartaz por vara. Cumprir a 

carga horária diária e as recomendações já enviadas. Em relação às 

assembleias, na dúvida, cada um pode usar um abono a que tenha 

direito. A decisão é sua, mas a luta é nossa. Deus esteja conosco. 

Vitória (ES), 22 de novembro de 2015. 

 

 

A DIRETORIA 

 

 


