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

 

 
REFORMA ESTATUTÁRIA 

 
Relembramos os servidores de que no próximo dia 11/12 será realizada uma 
Assembleia para discussão e reforma do Estatuto. A participação de todos é 
extremamente importante. 
 
As propostas poderão ser enviadas até o dia 07/12 para o e-mail 
monica@sindjud.com.br ou serem entregues pessoalmente no Sindicato. Os 
servidores que enviaram propostas em março para a primeira assembleia convocada 
para reforma estatutária e que não foi instalada por falta de quórum, não precisam 
reenviar suas propostas, salvo nos casos em que quiserem fazer emendas. 
 
Fiquem atentos, pois bem breve sairá o Edital. 

 
PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE 

 
O Sindicato tomou conhecimento de que terceiras pessoas estariam noticiando de 
forma equivocada notícia veiculada no site do Poder Judiciário desde o 24/11/2015, 
referente ao Precatório da Trimestralidade. 
 
Na postagem, o Tribunal noticia que os valores do provisionamento de quatro 
processos do precatório da trimestralidade serão utilizados para pagamento dos 
processos subsequentes. 
 
Tal informação ao contrário do que está sendo noticiado por terceiros, não significa 
que serão pagos os Precatórios da Trimestralidade, mas que parte dos recursos 
depositados para futuros pagamentos serão utilizados para quitar os processos 
comuns do Governo do Estado, pois a decisão anterior impedia essa utilização. 
 
Esclarecemos também que o Estado continuará a depositar e provisionar valores para 
futuros pagamentos do Precatório da Trimestralidade, mas não há qualquer previsão 
quanto ao pagamento. 
 
Recentemente, em matéria veiculada em A Tribuna, edição do dia 15/11, o jornal 
afirmou que os precatórios da trimestralidade de mais de 1.000 servidores seriam 
pagos a partir de janeiro de 2016, mas, naquela oportunidade o Sindicato alertou que 
na verdade o que se buscava era uma possibilidade de acordo entre as partes (hoje 
são apenas 06 processos que poderia entrar nesse sistema e o do Sindicato ainda não 
está entre eles).  
 
Portanto, tudo depende da fase processual em que os processos se encontram e se 
existe liminar retirando da fila ou suspendendo o pagamento até outra ordem judicial. O 
processo do SINDIJUDICIÁRIO/ES - REsp n.º 1374686 está concluso com o Min. 
Benedito Gonçalves no STJ aguardando pauta para julgamento. 
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O SINDIJUDICIÁRIO/ES está atento e vigilante ao andamento administrativo e judicial 
dos 30 processos da trimestralidade e adotará todas as medidas necessárias para 
garantir o direito dos trabalhadores. 

 

 
DIFERENÇAS DO CRÉDITO ROTATIVO 

 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES informa que está adotando todas as medidas para 
solucionar a questão do crédito rotativo do BANESTES e, para tanto, 
protocolará requerimento junto ao Jurídico do Banco. 
 
Pedimos aos servidores que fiquem atentos, pois o Sindicato prestará todos as 
informações necessárias. 
 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (30) 
 
Na próxima segunda-feira (30), às 13 horas, a categoria se reúne em nova assembleia 

geral extraordinária, no auditório da Assembleia Legislativa para avaliar o movimento 

paredista e discutir encaminhamentos em relação aos projetos do TJES que tramitam 

na ALES. 


