
 

Comunicado à categoria 
 
Servidor, no dia 06 de outubro, próxima terça-feira, a justiça capixaba vai parar.  A 
decisão pela greve por tempo indeterminado foi votada em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no sábado (26), que contou com a participação de mais de 
50% das Comarcas e de servidores lotados no Tribunal. 
 
Durante os dias de paralisação trabalharemos com um contingenciamento de 30% por 
setor, como determina a Lei de Greve, para atender apenas as urgências e 
emergências processuais. 
 

Por que a greve? 

Vocês sabem que há meses estamos tentando negociar com a direção do TJES. 
Infelizmente, até o momento, nenhuma reivindicação foi atendida. Por isso, a forma de 
protesto encontrada para lutar contra este descaso do Tribunal foi a paralisação geral 
de nossas atividades. 

Nossas reivindicações são simples e legais: reposição das perdas inflacionárias 
acumuladas em um ano - a constitucional Revisão Geral Anual, pagamento dos 
plantões que são obrigatórios, o fim do corte dos nossos  direitos e conquistas como a 
redução dos percentuais de Assiduidade e Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e as 
péssimas condições de trabalho nos Fóruns do Estado. 

Sempre utilizando a desculpa do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal 
com relação a gastos com a folha de pagamento, a direção do TJES se nega a 
atender as propostas dos servidores, esquecendo que somos os principais 
responsáveis pela máquina do Judiciário funcionar. 

Entretanto, os magistrados já foram atendidos em todos os seus pleitos pela 
presidência do Tribunal. Em janeiro, seus altos salários foram reajustados em 15% e 
todos os meses cada juiz e desembargador recebe o imoral auxílio-moradia de quase 
5 mil reais. Em um mês o auxílio-moradia, dinheiro que sai dos cofres públicos e que 
não precisa ter o seu uso confirmado por prestação de contas, gera um gasto 
acumulado de mais de 1,5 milhão de reais. 

Queremos Justiça, ganância não! 

 

Documentos, informações e orientações sobre a Greve 

O Sindicato informa que toda a documentação referente à greve, todas as orientações 
e informações estão disponíveis para download no site no Sindicato, no quadro 
“Centelhas 2015”, no lado direito da tela. 

A DIRETORIA
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