
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 31/10/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 

 

 

Prorrogado prazo para adesão ao PAI 
 

Em atendimento a uma solicitação do Sindijudiciário, o TJES decidiu prorrogar até 07 de 

novembro (próxima segunda-feira) o prazo para os servidores fazerem sua adesão ao 

Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI).  

A data anterior para protocolar o formulário de adesão era nesta terça-feira (01/11). A decisão 

de foi tomada na sessão do Tribunal Pleno realizada na última quinta-feira (27/10). 

 

Mandado de Segurança da data-base vai a julgamento esta 

semana 
 

A sessão do Pleno do Tribunal de Justiça julga nesta quinta-feira (03/11), mandado de 

segurança impetrado pelo Sindijudiciário para fazer valer o Ato Normativo 56/2014 que instituiu 

a data-base dos servidores do Judiciário. A sessão está marcada para as 14 horas. 

Servidor fique atento aos seus direitos! Compareça a sessão desta quinta-feira! 

 
 

Assembleia Legislativa aprova projeto inconstitucional que 
beneficia TJES 

 
Apesar de ser inconstitucional, os deputados estaduais aprovaram por 21 votos a favor, 02 

contra e 01 abstenção, o PLC do TC 19/2016 que institui um Termo de Ajuste de Gestão, 

proposta pelo Tribunal de Contas no PLC 19/2016, com a finalidade de prorrogar em até 24 

meses a regularização ao limite de gastos previsto da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Com esta lei sai beneficiado o TJES que continua com suas despesas acima do limite 

prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os cortes necessários ainda não foram feitos e, 

agora, poderão não ser realizados, pois os magistrados continuam recebendo, além dos altos 

salários, todos os auxílios e benefícios.  

Até o momento, o ajuste foi realizado somente em cima dos servidores que tiveram seus 

direitos e conquistas postergados e há dois anos não têm reajuste salarial. 

A diretoria do Sindijudiciário informa que o assunto está sendo analisado pela assessoria 

jurídica do sindicato. 

 
 

Vitória (ES) 31 de Outubro de 2016 
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