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Sindijudiciário participa de audiência no CNJ 

Na tarde da última quarta-feira (13/03), a presidente do Sindijudiciário, Adda Lobato, o diretor Administrativo 
Elson Junior e a assessora jurídica, Monica Perin estiveram em Brasília para participar da Audiência de 
Conciliação designada nos processo PP0000262-81.2017.2.00.0000 (Resolução nº219), de relatoria do 
Conselheiro, Luciano Frota -, e PP00002272-35.2016.2.00.0000 (Resolução nº88), de relatoria do Conselheiro, 
Marcio Schifer. Além disso, destacamos o apoio e a presença da representante da Fenajud, Andrea Regina 
Ferreira da Silva e do representante da Fenajufe, Yasmin Yogo Ferreira. 

Na oportunidade, o TJES, representado pelo presidente Desembargador Sergio Gama, pelo Des. Fernando 
Bravim, pelo juiz assessor da presidência, Fábio Brasil e pelo secretário, Marcelo Albuquerque, apresentou as 
propostas da Administração. 

Em seguida, o Sindicato apresentou as contraproposições aprovadas na última AGE, relacionadas à minuta do 
TJES, que foi objeto de exposição na última assembleia. Sendo que a proposta definitiva do TJES, apresentada ao 
CNJ, diferentemente da debatida em AGE, o Sindijudiciário só teve acesso durante a audiência. 

Para se debater melhor as propostas apresentadas, e diante da necessidade de se dar efetividade à Resolução 
nº 219 e nº88, os Conselheiros, Luciano Frota e Marcio Schifer, propuseram uma discussão dos pontos pelas 
partes em 15 dias. Finalizado o prazo sem manifestação das partes, os conselheiros submeterão os 
procedimentos para julgamento.  

AGE: sexta-feira (15/03) 

Na sexta-feira (15/03), o Sindijudiciário realizará uma AGE, no auditório Augusto Ruschi, na Assembleia 
Legislativa, com primeira chamada às 9h; e segunda chamada às 9h30. 

Em pauta, informações sobre a audiência realizada no CNJ, referente aos pedidos de Providências nº0000262-
81.2017.2.00.0000 (Resolução nº 219) e nº 00003372-35.2016.2.00.0000 (Resolução nº 88) e Análises e 
discussões sobre os principais pontos da Reforma da Previdência. 

Participe das Assembleias e fortaleça a nossa luta! Vista sua camisa preta! Juntos somos sempre mais fortes. 

Será requerido o abono de ponto junto à Administração, bem como, efetuado o ressarcimento das despesas 
com combustível. 

 

A DIRETORIA 
Por todos os nossos direitos! 

 


