
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 31/03/2014 

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

 

NEGOCIAÇÕES 
Em reunião na tarde de hoje, ocorrida na Presidência do Tribunal de Justiça, 

representantes da Diretoria do Sindicato, Administração do TJES e sua assessoria 

econômica, bem como o servidor Bruno Fabres, discutiram sobre as negociações em prol 

dos pleitos da categoria. 

• Haverá um ganho real sobre o salário dos servidores no porte de 15%. Conforme 

anteriormente mencionado, o percentual será fracionado em duas parcelas iguais e 

que serão lançadas sobre o salário do servidor dentro da reestruturação. 

• Novidades sobre a data-base dos servidores: será divulgado Ato Normativo com 

todas as decisões acerca do assunto no Diário da Justiça, edição de amanhã 

(01/04/14). 

• Também restou decidido sobre a criação e composição da comissão que irá 

elaborar mudanças no Plano de Cargos e Salários dos servidores do Judiciário. 

A comissão do Plano de Cargos e Salários deverá ser publicada no Diário da Justiça do 

dia 01 de abril, assim como o Ato Normativo estabelecendo a Data-Base. A referida 

comissão deverá no prazo máximo de 90 dias, apresentar a conclusão dos trabalhos de 

reestruturação do Plano de Cargos e Salários tendo como princípios norteadores os itens 

abaixo: 

1) Com a divulgação do aumento de 4,5%, o servidor teve como perda 1,41% para 

atingir à totalidade da reposição inflacionária (5,91%), como sugerido pela 

assessoria econômica do Tribunal, a perda de 1,41% será lançada 

cumulativamente à primeira parcela de 7,5% referente aos ganhos reais que será 

aplicada a partir de janeiro de 2015, totalizando assim 8,91%; 

2) A segunda parcela de 7,5% será lançada em janeiro de 2016 conforme já 

notificada a categoria. 

FÉRIAS 
Está definido pela Presidência do TJES que os servidores terão os mesmos direitos que os 

magistrados em relação à indenização de férias acumuladas. Acima de duas férias 

vencidas será optativo para o servidor requerer a indenização da terceira férias. 

REUNIÕES SETORIAIS 
A Diretoria do Sindicato informa aos sindicalizados que as reuniões setoriais convocadas, 

tratam-se tão somente de um breve encontro entre os servidores do Judiciário em cada 

Comarca, para que deste pequeno grupo nasçam as ideias que serão lançadas na 

assembleia de sexta-feira (04/04).  

Importante ressaltar que o modelo de ata da reunião setorial, bem como as listas de 

presença estarão disponibilizadas no site do sindicato (www.sindjud.org.br), bem como 

serão distribuídas às comarcas via fax e disponibilizadas aos delegados sindicais por 

email. 

Contamos com a participação de todos!!! 
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 


