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PARALISAÇÃO DE UM (1) DIA DEFINIDA PARA AMANHÃ 
(02/09/14) 

 

Tendo em vista não apreciação e votação dos Projetos de Lei referentes às 

modificações na Lei n.º 7.854/2004 e na Lei Complementar n.º 566/2010 (Alteração 

no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do 

Espírito Santo), na sessão da Assembleia Legislativa hoje, está mantida a 
paralisação de um dia, para acontecer amanhã (02/09), conforme deliberação de 
Assembleia Geral da categoria.  
Os projetos não foram votados devido a um ofício da Presidência do Tribunal de 

Justiça enviado à Presidência da Assembleia Legislativa, solicitando a retirada das 

referidas matérias de pauta, por um prazo de quinze dias, até que o Poder Executivo 

tome conhecimento detalhado da matéria. 

Conforme deliberado na Assembleia Geral ocorrida hoje, para a paralisação, os 
trabalhadores deverão respeitar o limite de 30% de servidores na comarca. Do 
cálculo desse limite deverão ser excluídos os cargos comissionados, estagiários e 
servidores de outros órgãos a serviço do Judiciário. Conta-se os servidores 
efetivos e em efetivo exercício, excetuando-se quem estiver em férias ou licença. 
Também deverá ser assinado um ponto paralelo, cujo modelo está 
disponibilizado na seção “downloads” do site do Sindicato (www.sindjud.org.br), 
ou seja, os servidores que forem participar da paralisação não deverão assinar o 
ponto no local de trabalho, mas sim o modelo de ponto paralelo disponibilizado 
no site do Sindicato. As demais orientações também estão na mesma seção 
“downloads”. 
A Assembleia Geral Extraordinária marcada para amanhã (02/09) às 13h30 em 

primeira chamada e às 14 horas em segunda chamada na Assembleia Legislativa está 
mantida. Portanto, os servidores que forem participar da paralisação marcada para 

esse dia, poderão e deverão participar da referida Assembleia.  

Outras deliberações da Assembleia Geral ocorrida hoje (01/09) foram: a caminhada 

da Assembleia Legislativa até o Tribunal de Justiça, com manifestação dentro do 

Tribunal e tentativa de conversa com o Presidente do TJES; a realização de nova 

Assembleia Geral no sábado (06/09) para votação de indicativo de greve; 

confecção de outdoors com exposição comparativa do salário entre servidores e 

juízes; interpelação junto aos deputados sobre a fala de um deputado. 

 

Desdobramentos: 
 

Com a chegada dos servidores do Tribunal de Justiça, o térreo e, os corredores do 

primeiro andar, nas proximidades da sala da Presidência do TJES,  
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ficaram lotados. Os trabalhadores gritavam palavras de ordem indignados com o 

adiamento da votação dos projetos.  

Durante o protesto, uma comissão de quinze servidores e a Diretoria do 

Sindijudiciário, foi chamada para reunião com o Presidente do TJES, alguns 

Desembargadores e parte da Assessoria Econômica e Jurídica da Presidência. Na 

ocasião, ficou resolvido que haverá amanhã à tarde (02/09), nova reunião entre a 

Diretoria do Sindicato e a Assessoria Econômica do Tribunal de Justiça, com a 

tentativa de trazer a Assessoria Econômica do Governo do Estado para dirimir 

possíveis dúvidas. 

Para as Assembleias Gerais Extraordinárias que acontecerão até o dia 03/09, já 
foi solicitado abono de ponto dos trabalhadores sindicalizados. O Sindicato fará 
o ressarcimento de combustível e passagem daqueles que vierem do Interior do 
Estado mediante a apresentação de note fiscal em nome do sindicalizado ou 
cupom de passagem. Reiteramos que deverão permanecer Nas Comarcas 30% 
dos trabalhadores por aplicação analógica à Lei de Greve. 
PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ 
NO PRÓXIMO SÁBADO, ÀS 9 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA E ÀS 
9H30 EM SEGUNDA CHAMADA, NO AUDITÓRIO DO ALICE VITÓRIA 
HOTEL, SITO À RUA CORONEL VICENTE PEIXOTO, 95, CENTRO DE 
VITÓRIA, ESTÃO SENDO CONVOCADOS OS SERVIDORES 
SINDICALIZADOS E NÃO-SINDICALIZADOS. A PAUTA DA REFERIDA 
ASSEMBLEIA SERÁ A DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE E PRAZO DE 
DURAÇÃO; DEFINIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS E ESTRATÉGIAS DO 
MOVIMENTO PAREDISTA E PARA APROVAÇÃO DO PLANO DE 
CARGOS E SALÁRIOS. 
Mais uma vez o Sindicato reforça a necessidade de mobilização de todos os 
servidores, na participação das Assembleias Gerais, acompanhamento das 
sessões na Assembleia Legislativa referentes ao tema e atenção aos 
desdobramentos e notícias veiculadas no site do Sindijudiciário, bem como no 
Centelha. 
 

A DIRETORIA 
 

 

  


