
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 03/06/2015 

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

SINDIJUDICIÁRIO SE REUNE COM PRESIDENTE DO TJES 

 

Na última terça-feira, dia 2 de junho, a Presidente do SindijudiciárioES, Adda 
Lobato, se reuniu com o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Sérgio 
Bizzoto, a fim de discutir a atual situação dos trabalhadores do Judiciário e 
cobrar providências. A reunião contou com a presença dos Diretores do 
Sindicato, Marcos Fabre, Gilceia Martins e Giovana Roriz, diretores dos 
departamentos Jurídico, Financeiro e de Política Sindical, respectivamente, 
além dos assessores Sammer Siman (Econômico) e Monica Perin (Jurídico). 
Também estiveram presentes os Juízes Assessores Rodrigo Cardoso de 
Freitas, Heloisa Carielo e Fernando Rosa e a assessora Elisa Maria de Souza. 

Durante a reunião, o presidente do Tribunal de Justiça Sérgio Bizzoto, informou 
que ainda não se reuniu com o Governador do Estado, mas pretende fazê-lo 
ainda esta semana ou no mais tardar no início da próxima semana, para 
discutir o orçamento do Judiciário (cortes realizados e suplementação) e que 
diante desse quadro, no momento, não pode se comprometer com o reajuste 
dos servidores, embora reconheça o direito e que o Tribunal de Justiça está em 
mora. 

Bizzoto pontuou que tem como prioridade a reposição, retroativo a maio em 
respeito ao ato da data-base, entretanto, tal não pode ser neste momento, 
porque pelas informações técnicas da assessoria econômica os dados 
sinalizariam uma proximidade do limite prudencial da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  

O Presidente do Tribunal Sergio Bizzoto finalizou afirmando que o ajuste das 
contas é uma necessidade para que possa atender as reivindicações dos 
servidores e que fará todo esforço para cumprir os compromissos assumidos 
com a categoria, especialmente o cumprimento da data-base e perdas 
inflacionárias dos servidores, e após a reunião com Governador entrará em 
contato com o SindijudiciárioES. 

Outros pontos da pauta de reivindicações do SindijudiciárioES como a 
recomposição do Auxílio Saúde e a extensão aos dependentes a exemplo da 
ALES, garantia do direito do auxílio alimentação para os aposentados estão 
sendo analisados pela Presidência do TJES. 

 



ASSEMBLEIA - O Sindicato convocará para a próxima sexta-feira, a partir das 

12h uma Assembleia Geral da categoria no Auditório da Rede Gazeta, situado 
na Rua Chafic Murad, n.º 902, Ilha de Monte Belo, Vitória, ES para a categoria 
discutir os próximos rumos do movimento. 

 

SINDICATO QUESTIONA CORTES 

Na reunião ocorrida ontem para discutir as questões da reposição inflacionária 
a Presidente do SindijudiciárioES, Adda Lobato aproveitou para questionar os 
atos que cessaram mais de cem funções gratificadas e exoneraram uns poucos 
cargos comissionados e que atingiram diretamente os servidores efetivos e que 
os cargos essencialmente comissionados estão preservados reforçando uma 
desigualdade de tratamento. 

A assessoria da Presidência do TJES justificou que a medida foi tomada 
inicialmente com os que tem função gratificada, porque além de uma folga 
financeira estariam também fazendo retornar as comarcas servidores e 
atendendo a recomendações do CNJ de priorizar a 1ª instância e a um pleito 
da OAB/ES que recentemente, protocolou pedido de inspeção junto ao 
Conselho Nacional de Justiça. 

O Sindicato está atento e estudando as medidas adotadas para adotar as 
outras de natureza política e jurídica. 

 

NOTA DA AMAGES 

Na próxima segunda, o Sindicato se manifestará sobre a nota pública atribuída 
à Amages e o fato de a mesma ter sido veiculada no e-mail institucional dos 
servidores. 

A DIRETORIA 

 


