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

 

NEGOCIAÇÕES DA GREVE 
 
Ontem, dia 28/04, a presidente do Sindicato, Adda Monteiro Lobato e o diretor 
jurídico, Marcos Fabre se reuniram com o presidente do TJES, Des. Annibal de 
Rezende Lima para discutir sobre as negociações da greve. 
 
Entre os pontos tratados estavam a avocação de representações e processos 
administrativos da greve para análise em conjunto pela presidência do Tribunal e 
análise do pedido de arquivamento de todos os procedimentos feitos pelo Sindicato. 
 
Quanto às negociações propriamente ditas, o presidente, Des. Annibal reafirmou seu 
compromisso em atender prioritariamente o pleito dos trabalhadores e informou que 
estão sendo estudados benefícios dentro da rubrica de custeio. 
 
Foi também informado pela assessoria da presidência do TJES que o relatório do 
primeiro quadrimestre deve sair no dia 30/05. 
 
A presidente e o diretor jurídico do Sindicato demonstraram sua preocupação com a 
demora na análise dos dados e pediram agilidade nas negociações. 

 

SINDICATO INICIA NEGOCIAÇÕES SALARIAIS PARA 2016 
 
Nesta sexta-feira, dia 29/04 o Sindicato protocola requerimento cobrando o início das 
negociações salariais referente ao período 05/2015 a 05/2016, solicitando conforme 
índice do IPCA o reajuste de 9,38%, sem prejuízo da recuperação salarial sonegada 
no ano passado no percentual de 8,45%. 
 
Em defesa da revisão geral anual da categoria, o SINDIJUDICIÁRIO defende a 
aplicação do Ato Normativo n.º 56/2014 e do PP n.º 0001176-24.2012.2.00.0000 com 
a recomendação do CNJ de inclusão nas peças orçamentárias da referida revisão 
garantida constitucionalmente. 
 
O Sindicato também advertiu que nem mesmo a LRF é motivo para a sonegação da 
revisão geral anual, pois a mesma está excepcionada pelo seu artigo 17. 

 
SINDICATO SOLICITA PROVIDÊNCIAS AO TJ QUANTO A 

APARTAMENTOS FUNCIONAIS  
 
Desde o ano passado o Sindicato vem cobrando do Tribunal informações a respeito 
dos apartamentos funcionais dos magistrados dos Fóruns de todas as comarcas do 
Estado e, em razão da demora em responder interpôs Representação por Excesso 
de Prazo junto à Corregedoria do CNJ. 
 



Em razão da interposição do referido processo, o TJES encaminhou para o Sindicato 
as informações solicitadas e agora a entidade solicitará providências quanto aos 
apartamentos transformados em arquivos e gabinetes e, em sendo necessário 
acionará o CNJ para apurar irregularidades. 
 
Estamos de olho! 

 

TRIBUNAL JULGARÁ AGRAVOS DA PROMOÇÃO E DO REAJUSTE 
ANUAL 

 
No próximo dia 12/05, o Pleno do TJES analisará 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.. 
 
O Sindicato também foi intimado da decisão que determinou o arquivamento do 
procedimento interposto junto ao CNJ quanto ao processo de promoção dos 
servidores invalidados no ano passado em razão da prévia judicialização de parte da 
demanda (PCA n.º 5951-77.2015.2.00.0000). 
 

SINDICATO COBRA CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO NCPC 
 
Reiterando pleito anteriormente formulado ao Des. Samuel Meira Brasil, diretor da 
EMES, o Sindicato renova hoje ao Tribunal pedido de capacitação de todos os 
servidores quanto às modificações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. 
 

PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA 1.ª CÍVEL DE VV 
 
O Sindicato também reiterou à administração do TJES providências urgentes quanto 
à situação caótica da 1.ª Vara Cível de Vila Velha: grande número de processos e 
poucos servidores. 
 
Em visitação à serventia, o Sindicato pode constar o volume de processos e a falta 
de condições de trabalho pelos servidores ali lotados: são processos armazenados 
em todos os lugares: encima de lixeiras, das mesas, armários, corredores do cartório 
prejudicando de forma direta a produtividade. 
 
Caso seja necessário, o SINDIJUDICIÁRIO/ES acionará o CNJ quanto as péssimas 
condições de trabalho. 

 

ASSEMBLEIA REFORMA ESTATUTÁRIA 
 
Como já informado, no próximo dia 06/05, sexta-feira da próxima semana, o 
Sindicato realizará uma assembleia para discussão e deliberação de reformas no 
Estatuto.  
 
A primeira chamada da assembleia está marcada para as 9h e a segunda às 
9h30min no Centro de Treinamento Dom João Batista, ao lado do Sacre Couer. 
 
A pauta da assembleia é de extrema importância para a categoria e diante da 
necessidade de um quórum qualificado para instalação e deliberação, o 
SINDIJUDICIÁRIO/ES convoca todos os sindicalizados a participarem. 
 
No início da próxima semana serão divulgadas no site as alterações propostas. 

 

A Diretoria 


