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ASSEMBLÉIA GERAL APROVA REIVINDICAÇÕES COM 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 
Na quarta-feira (22/01/14), a Diretoria do SINDIJUDICIÁRIO, esteve reunida em Assembleia Geral 
Extraordinária com os trabalhadores, no Auditório 1 da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, onde se discutiu os pontos de pauta a seguir: - Análise, discussão e deliberação, acerca das 
propostas apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme reivindicações 
apresentadas pela Entidade; - Auxílio-Alimentação.  
Aberta as falas de forma democrática, com a participação maciça dos servidores, os trabalhadores se 
manifestaram, bem assim, apresentaram contrapropostas a serem apresentadas ao TJ. Confira a 
seguir: 
FIXAÇÃO DE DATA-BASE (para reajustes anuais) – À unanimidade foi aprovada a proposta, a 
fim de instituir a Data-Base da categoria, mantendo-se a data sugerida, como sendo 01 de 
março. – REAJUSTE REAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS/PENSÕES - O SINDIJUDICIÁRIO 
requereu a concessão de REAJUSTE REAL DE 15% (quinze por cento), a todos os servidores ativos e 
inativos do Poder Judiciário, incluindo pensionistas, divididos em até 03 (três) anos, sendo 5% (cinco 
por cento) no segundo semestre de 2014, 5% (cinco por cento) em 2015 e 5% em 2016. O Presidente 
do TJ/ES apresentou uma contraproposta para pagamento em apenas duas vezes, ou seja, 7,5% (sete 
virgula cinco por cento) em 2015 e 7,5% (sete virgula cinco por cento) em 2016, sem prejuízos aos 
reajustes anuais com as devidas reposições inflacionárias. A categoria apresentou contraproposta a 
ser analisada na próxima reunião com a Presidência do TJ, que será tentar conseguir um 
reajuste consistente em 15% (quinze por cento) com a ressalva de que o sindicato tentará junto 
ao TJ antecipar o quanto antes o recebimento, ou em 3 vezes de 5% (cinco por cento) iniciando 
ainda este ano, ou então, tentar 7,5% (sete virgula cinco por cento) para dezembro/2014 e o 
restante para dezembro de 2015. – CORREÇÃO DOS VALORES DO AUXÍLIO CRECHE – O TJ 
propôs que os valores do AUXÍLIO-CRECHE sejam reajustados dos atuais R$ 400,00 
(quatrocentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais),  a partir de janeiro/2014, o que foi aceito 
à unanimidade. – INSTALAÇÃO DAS COMISSÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR (COSAT’S) – 
Foi proposto pelo TJ à criação de Grupo de Trabalho para implantação, e funcionamento a título de 
projeto piloto em Comarcas estratégicas, a exemplo da Grande Vitória, Cachoeiro, Linhares e Colatina, 
e depois estendidos às demais Comarcas do interior, a fim de garantir efetivamente a defesa da 
integridade física, caracterização de doenças ocupacionais, e de melhores condições de trabalho aos 
servidores. Proposta esta aceita à unanimidade. – PROPOSTA DE CONCESSÃO DA 
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA (30%) PARA TODOS OS CARGOS (que ainda não possuem) 
– O SINDIJUDICIÁRIO pleiteia a extensão da Gratificação de Risco de Vida para todos os cargos e 
funções, como forma de fazer justiça aos cargos que ainda não percebem tal gratificação. O Presidente 
do Tribunal de Justiça manifestou-se positivamente, devendo para tal se aprofundar sobre o assunto, 
bem assim, a forma e possibilidade de concessão. A Assembleia decidiu à unanimidade acatar e 
apoiar a proposta. – POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES – RESERVA DE PARTE 
DO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DE PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO – A 
Entidade pugnou por maior capacitação dos servidores do Poder Judiciário, em igualdade de 
condições, garantindo-se uma política de qualificação efetiva com o custeio de pós-graduação, 
mestrado e doutorado. Esse desdobramento será em outra oportunidade, pois, envolve outros 
gestores. Um estudo será feito. Os trabalhadores presentes, à unanimidade concordaram que a 
participação do SINDICATO nas POLÍTICAS do TJ, principalmente, na capacitação dos 
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servidores é de suma importância. – PARTICIPAÇÃO DO SINDIJUDICIÁRIO NAS COMISSÕES 
DE CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS – O 
Presidente do TJ/ES garantiu a participação do SINDIJUDICIÁRIO em todas as discussões que 
se fizerem necessárias. – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS X PLANO DE CARREIRAS (PCCS) – 
O SINDICATO pleiteou a formação de uma Comissão paritária para discutir as alterações do Plano de 
Cargos e Salários e a implantação de um Plano de Carreiras. Também pleiteou que a composição da 
referida Comissão seja publicada num prazo máximo de 15 (quinze) dias. A categoria reivindicou a 
criação de GTs (grupo de Trabalho) paralelamente, garantindo assim a participação efetiva e o 
envolvimento de mais trabalhadores. – CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA – O Presidente garantiu 
a criação de Comissão de estudos para criação do Código de Ética. Este ponto de pauta foi 
amplamente debatido, e fica garantido a participação dos trabalhadores através dos GTs, que 
serão criados. – DIREITOS ATRASADOS (11,98%, ATS E RESOLUÇÃO Nº 025/1994) – Em relação 
aos 11,98%, ficou estabelecido que o valor a ser pago em janeiro será de R$ 750,00, e R$ 1.000,00 
(um mil reais) a partir de fevereiro. Sobre a Resolução nº 025/1994, o Presidente do TJ/ES demonstrou 
interesse em solucionar o imbróglio. Ficando, ainda, acordado que dentro dos próximos dias será 
colocado no sistema o valor correspondente a ATS, para aqueles servidores que detém este direito. 
Em relação a proposta acima apresentada o TJ apresentou uma contraproposta, consistente em 
pagamentos mensais de R$ 1.000,00 (um mil reais) a partir de janeiro/2014.  – AUXILIO-
ALIMENTAÇÃO – A correção do auxílio-alimentação será na base de 5,52% (cinco vírgula cinquenta e 
dois por cento) a partir de fevereiro. Foi levado ao conhecimento da Assembleia através da 
Diretoria uma nova proposta do TJ, ou seja, dos atuais R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais o 
valor passará para R$ 900,00 (novecentos reais) a partir de janeiro/2014, o que foi aceito pela 
unanimidade dos presentes. A categoria aprovou ainda, a publicação de uma nota de repúdio 
em virtude do Auxílio-Alimentação dos Magistrados. 
 
As discussões foram salutares, com um debate de altíssimo nível estabelecido pela categoria, com a 
participação expressiva de representantes da maioria das Comarcas do Estado. O canal de 
negociações continua em aberto, nos próximos dias o Sindicato terá uma audiência com o Presidente 
do TJ, para apresentar as reivindicações propostas pela categoria. 

A DIRETORIA  

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 


