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SERVIDORES LOTAM FRENTE DE FÓRUM EM VITÓRIA 
DURANTE ASSEMBLEIA GERAL 

Servidores sindicalizados lotaram a frente dos Fóruns Cível e Criminal de Vitória na 
manhã de hoje, durante uma Assembleia Geral Extraordinária realizada no local. Vestidos 
de preto em sinal de protesto e usando adesivos com a inscrição “servidor insatisfeito”, 
eles reuniram-se na frente do Fórum Criminal de Vitória onde passaram a gritar palavras 
de ordem em um megafone, chamando outros servidores a participarem do movimento.  
Os trabalhadores saíram em caminhada por uma das ruas laterais e chegaram até a frente 
do Fórum Cível, onde a Assembleia foi realizada. No local, vários deles pediram a 
palavra e protestaram contra a forma como o Tribunal de Justiça vem tratando o servidor 
do Judiciário capixaba.  
Na última semana, servidores de todo o Estado foram mobilizados com a visita da 
Diretoria do Sindicato que os convocou a participar também do movimento. Os 
trabalhadores que não pudessem ir à Assembleia, que usassem roupa de cor preta e o 
adesivo de “servidor insatisfeito” em sinal de protesto. Cansada de tanto esperar e ser 
“enrolada” pela Administração há anos, a categoria não vê outra solução senão, com a 
demora no diálogo e atendimento das reivindicações, a paralisação das atividades. A 
construção é de um movimento grevista. 
O próximo dia 02 de abril é o prazo para que a Presidência do TJES se manifeste a 
respeito dos pedidos de data base; reajuste salarial repondo a inflação e perdas salariais 
(15%).  
Ficou deliberado na Assembleia que: 
 
A Diretoria do Sindicato entrasse em contato com a Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa a fim de verificar se há algum projeto de lei de iniciativa do TJES, para a 
criação de cargos comissionados e/ou reestruturação do Judiciário. Que fossem feitas 
visitas aos gabinetes dos parlamentares, no sentido de informar o descontentamento da 
categoria e, que se tal projeto existir, que ele não contempla em seu teor os pleitos dos 
servidores. 
Definiu-se ainda que após a apuração das informações, o Sindijudiciário preparará um 
texto com esclarecimento à categoria, enviando para os sindicalizados, publicando no 
centelha, site do Sindicato, facebook e outros meios, a fim de que cada servidor repasse o 
referido texto para as caixas de e-mails ou facebook dos deputados no intuito de 
sensibilizá-los a respeito da forma com que os pleitos dos trabalhadores do Judiciário vêm 
sendo tratados e que os servidores não apoiam a aprovação de tal projeto. 
 

No dia 01 de abril – os computadores não serão mais desligados entre 14 e 16 horas, mas 
os servidores deverão realizar reuniões setoriais nesse horário. As máquinas não deverão 
ser desligadas para não caracterizar movimento grevista. O Sindicato enviará até sexta-
feira, via Centelha, ata padrão bem assim, lista de presenças, as quais deverão ser 
encaminhadas ao Sindicato para que seja solicitado o abono de ponto neste dia. Os 
servidores têm um parecer jurídico orientando, segundo a Lei 46/94, a realizarem 
reuniões setoriais, e farão uso desse direito, devendo ser mantido por analogia à Lei de 
Greve, um percentual de 30% dos trabalhadores nos locais de trabalho. 
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No dia 02 de abril – data limite, estabelecido pela categoria para que o TJES se 
manifeste acerca das reivindicações. 
No dia 04 de abril – Assembleia Geral no Auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), sito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar), nº 
2077, Bento Ferreira (em frente ao Clube Álvares Cabral). 
Essas Assembleias acontecerão em caráter permanente, sempre às quartas-feiras, à exceção 
do dia 04/04 (sexta-feira) com primeira chamada às 11 horas e segunda chamada às 11h30. 
Os servidores estarão trajando roupas pretas em sinal de protesto pela forma como vem 
sendo tratados os pleitos dos trabalhadores. 
OBS.: Será 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. Deverão permanecer nas Comarcas, 30% dos servidores por 
aplicação analógica à Lei de Greve. 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Sindijudiciário convoca todos os servidores sindicalizados a participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de março, às 9 horas em primeira 
chamada e às 9h30 em segunda chamada com qualquer número de sindicalizados, no 
Auditório 1 da Assembleia Legislativa, situada na Avenida Américo Buaiz, nº 205, 
Enseada do Suá (em frente ao Shopping Vitória), para discutir a seguinte pauta: 
 

• Apreciação do resultado financeiro do Exercício de 2013; 
• Apreciação do Balanço Patrimonial do Exercício de 2013; 
• Votação do Plano Orçamentário do Exercício de 2014. 

 
OBS.: Será 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. Deverão permanecer nas Comarcas, 30% dos servidores por 
aplicação analógica à Lei de Greve. 
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 

 
 


