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

 

 

AGE DELIBERA POR REUNIÃO COM PRESIDENTE DO TJES E DO COMITÊ 

 

Na manhã desta sexta-feira, dia 23/06, no Auditório II da Assembleia Legislativa, reuniram-se, em Assembleia, 

os Assistentes Sociais, Psicólogos, Comissários da Infância para tratar da precarização das condições de 

trabalho das Centrais de Atendimento Multidisciplinar, das Equipes Especializadas e das Varas da Infância e 

Juventude e TI. 

 

O grupo discutiu a falta de critérios na minuta de resolução para implementação da Resolução n.º 219 do CNJ 

para os casos específicos, projeto que está sendo discutido dentro do TJES e que divide as CAMs em 04 

(quatro) grandes regiões e que precarizará ainda mais a prestação jurisdicional, inviabilizando o trabalho dos 

profissionais. Também foram discutidas as proposições apresentadas referentes à mudança de atribuições dos 

Comissários da Infância e Juventude, mas que não teve a participação dos servidores. 

 

Ao final, os servidores deliberaram por retirar duas comissões que irão tratar com o presidente do TJES quanto 

ao caso dos Comissários e com o presidente do Comitê Gestor, Des. Zardini a questão das Centrais 

Multidisciplinares. 

 

Deliberou-se também de enviar relatório resumido aos juízes vinculados às CAMs para alertar dos riscos que a 

prestação jurisdicional sofrerá com a aprovação do projeto da forma como foi posta. 

  

 

SINDICATO APRESENTA AO TJES ESTUDO ECONÔNICO DE GASTOS 

 

Dentro da discussão da pauta de reivindicações e a partir de estudo econômico elaborado pelo assessor 

econômico contratado Cid Cordeiro Silva, o sindicato apresentou ao Tribunal propostas para minimizar as perdas 

dos servidores, especialmente quanto a direitos retroativos sonegados (reajuste auxílio-saúde, auxílio-creche, 

indenização de transporte, auxílio-alimentação, promoções 2015, reajuste anuais). 

 

Enquanto o limite permanecer acima do prudencial, a sugestão do Sindicato, para que a dívida com os 

servidores não se avolume, é fazer pagamento a título de indenização das perdas decorrentes da não correção 

dos vencimentos, benefícios e vantagens dos servidores e registrar esse gasto como despesa de exercícios 

anteriores, não comprometendo, portanto, o cálculo do gasto com pessoal. 

 

Também foi apresentada a proposta de criação de uma comissão tripartite (ADMINISTRAÇÃO DO TJES, 

SINDIJUDICIÁRIO/ES e AMAGES) para acompanhamento do orçamento e para sugerir medidas de redução do 

gasto a fim de haver adequação ao limite prudencial, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

O Sindicato ainda requereu a designação de reunião para tratar das propostas apresentadas. 

 

 
SINDICATO PLEITEIA RECONHECIMENTO DOS CURSOS DO FASP PARA PROMOÇÃO 

 

O Sindicato requereu à administração do TJES que os cursos de capacitação ofertados pelo FASP – Fórum dos 

Assistentes Sociais e Psicólogos sejam reconhecidos pela CEPRO para fim de pontuação no processo de 

promoção. 

 



 

SINDICATO PARTICIPA NESTA TERÇA DE CONCILIAÇÃO NO CNJ 

 

Na próxima terça-feira, dia 27/06, a presidente do Sindicato, Adda Lobato, o diretor administrativo, Elson 

Gonçalves Júnior e a assessora jurídica da presidência, Mônica Perin participarão de audiência de conciliação 

no CNJ referente ao PP n.º n.º 0000262-81.2017.2.00.0000 que trata da implementação da Resolução n.º 219 

do CNJ. 

 

Na última quarta-feira, foi protocolada nova manifestação do Sindicato no Procedimento, desta vez relativa à 

última versão da minuta. Confira aqui. 

 

IMPLEMENTAÇÃO REMOÇÃO DE OFICIAIS  

 

Em razão da nomeação, via mandado de segurança, de um novo oficial de justiça do concurso de 1999, o 

Sindicato pleiteou a implementação da remoção de dois oficiais de justiça que ainda permanecem na Comarca 

de Conceição da Barra para a Comarca de São Mateus. 

 

A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. 

PARTICIPE. 

 

Vitória (ES), 23 de junho de 2017. 

 

A DIRETORIA 

http://sindjud.org.br/baixar_arquivo.php?arquivo=manifestacao_comite_propostas3.pdf&aId=1071

