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

 

CATEGORIA SE MOBILIZA EM PROL DAS REIVINDICAÇÕES 
 

Os servidores reunidos em Assembleia Geral decidiram adotar posição mais firme nas 

negociações com o TJES a partir da última Assembleia Geral realizada no dia 14 de 

março. Os trabalhadores resolveram conceder prazo até o dia 02 de abril para 

manifestação da Presidência do TJES a respeito dos pedidos de data base; reajuste 

salarial (repondo a inflação); perdas salariais (15%) e a criação de comissões 

paritárias com membros do TJES e representantes dos servidores para analisar as 

demandas da categoria. 

No início da tarde de hoje, foi protocolado pessoalmente pela Presidente do Sindicato, 

Adda Maria Monteiro Lobato Machado, o Diretor de Comunicação, Imprensa e 

Divulgação, Wanderley José do Carmo e a Assessora Jurídica do Sindicato, Mônica 

Perin Rocha e Moura, junto à Presidência do TJES, o requerimento referente ao prazo 

dado pela categoria à Administração do TJES. O documento foi recebido com 

preocupação pelo Desembargador Presidente, o qual demonstrou vontade em 

solucionar as demandas, afirmando que todos os pleitos serão atendidos, informando 

inicialmente que priorizará a data-base nos próximos dias, pré-agendando reunião 

para segunda-feira (24/03/14) para tratar do assunto. 

As mobilizações continuarão conforme deliberado em Assembleia Geral e 

cronograma já divulgado em Centelha anterior até atendimento dos pleitos.  

 

 
ESCLARECIMENTOS 

 
ALERTAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO NAS MOBILIZAÇÕES: 

 

SERVIDOR NÃO SINDICALIZADO NÃO TEM DIREITO AO ABONO DE 
PONTO POR PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS: 
 

A Constituição garante o direito da plena liberdade sindical, podendo o trabalhador 

optar por se associar ou não a uma entidade de classe. 

A sindicalização entretanto, garante ao trabalhador o abono de ponto para participar 

nas assembleias e reuniões. 

Por isso, trabalhador, não fique sozinho, venha se sindicalizar e garantir o seu direito 

de participar do movimento. 

 

SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO: 
 

A participação em assembleias, mobilizações e greves não constitui falta grave e o 

servidor estável ou o servidor em estágio probatório não podem ser punidos pela 

simples participação nos movimentos (Súmula nº 316 do STF). 
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ABONOS DE PONTO POR PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS: 
 

Servidor não confunda o abono de ponto para participação nas assembleias e o abono 

(06 abonos) previsto no artigo 32 da Lei Complementar n.º 46/1994. 

O servidor sindicalizado tem direito aos dois, basta que no primeiro caso (abono para 

participação em assembleias assine a listagem dos presentes). 

 

CHEFIA NÃO PODE EXIGIR CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO POR 
PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS: 
 
O meio correto para justificativa do abono de ponto para participação nas assembleias 

é a listagem dos presentes. A chefia não pode exigir certidão, declaração ou qualquer 

documento similar pela participação nas assembleias. 

O abono de ponto é solicitado à Presidência do Tribunal e a listagem é encaminhada 

em até 05 (cinco) dias após. 

 

Exija seu direito! 

 

MANUTENÇÃO DE ATÉ 30% DE SERVIDORES EM CADA SETOR: 
 

Por analogia à Lei de Greve aplicada ao servidor público, nos casos de assembleias, 

mobilizações, deve se manter em cada setor até 30% dos trabalhadores. 

 

OBS.: Foi solicitado o abono do ponto dos trabalhadores sindicalizados. O 
Sindicato fará o ressarcimento do combustível e passagem daqueles que vierem 
do Interior do Estado mediante a apresentação de nota fiscal em nome do 
sindicalizado ou canhoto de cupom de passagem. Solicitamos aos servidores que 
vierem do Interior, que o façam em um veículo (van), a fim de minimizar custos.  
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 


