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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 

 

Nota de Repúdio 

 
O Sindijudiciário vem a público manifestar seu repúdio e indignação com a 
declaração do presidente da Amages, Dr. Ezequiel Turíbio, publicada na 
imprensa, nesta quinta-feira (18), onde ele responsabiliza os servidores do 
judiciário pela falta de material nos Fóruns do Estado e ainda culpa os 
funcionários pela desorganização no momento de pedir o fornecimento de 
insumos. 

Além de repudiarmos estes disparates, ditos por quem está completamente por 
fora da situação precária dos fóruns, e que tem somente o objetivo de tentar 
desqualificar os servidores que trabalham a duras penas - em locais insalubres 
- para atender à sociedade, é também com estranheza que assistimos o 
presidente da Amages falar em nome do Tribunal da Justiça do Estado. Quem 
lhe delegou autorização para isso? 

O Sindijudiciário está acompanhando de perto este problema. O Sindicato 
contratou técnico de segurança no trabalho que elaborou laudos em 11 fóruns 
do Espírito Santo. Os laudos apontam para um quadro de quase insolvência de 
vários locais, inclusive, em um dos casos, é pedida a desocupação do espaço 
por ser um local altamente perigoso para os servidores. 

A presidência do Tribunal já foi alertada sobre estes fatos, pois os 11 laudos 
foram protocolados no próprio TJES. Mas, até o momento, nada foi resolvido e 
os funcionários continuam atendendo ao público nestes locais insalubres e até 
perigosos. 

Portanto, é inócuo ir à mídia defender o indefensável e atribuir 
responsabilidades a quem não tem. O presidente da Amages deveria, assim 
como o Sindijudiciário, estar preocupado em melhorar a infraestrutura dos 
locais de trabalho para que a população seja melhor assistida e dar celeridade 
ao andamento dos processos que colocam o TJES em 17º lugar em 
produtividade. 
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