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

 

SERVIDORES MOSTRAM INSATISFAÇÃO DURANTE 
ASSEMBLEIA NO TJES 

Seguindo calendário de ações deliberado em Assembleia Geral do último dia 14 de 
março, servidores vestidos de preto (em sinal de protesto) e usando adesivos com a 
inscrição “servidor insatisfeito”, reuniram-se na Praça do Papa, na Enseada do Suá e 
saíram em caminhada até a frente do Tribunal de Justiça, onde foi realizada outra 
Assembleia Geral. Durante o percurso, os trabalhadores gritaram palavras de ordem 
mostrando insatisfação com o descaso com que vêm sendo tratados há décadas pela 
Administração do Tribunal de Justiça. 
Em vários Fóruns do Estado, mais servidores que não puderam comparecer à Assembleia 
Geral, seguiram o movimento vestindo preto nas comarcas. 
A indignação era geral. Revoltados com a demora no atendimento às demandas da 
categoria, vários trabalhadores pediram a palavra durante a Assembleia e gritaram 
palavras de ordem como: “Servidor não é escravo”, “Acorda Presidente, servidor também 
é gente”, ou ainda, “Sem servidor não há justiça”! 
Dia 02 de abril foi o prazo dado pela categoria para que a Presidência do TJES se 
manifeste a respeito dos pedidos de data base; reajuste salarial repondo a inflação e 
perdas salariais (15%). 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 
 

No dia 26 de março - Assembleia Geral em frente ao Fórum de Vitória, às 11 horas em 
primeira chamada e às 11h30 horas em segunda chamada 
No dia 01 de abril – haverá apagão das máquinas (todos os computadores deverão ser 
desligados no horário compreendido entre 14:00 e 16:00 horas), e os servidores sairão dos 
cartórios e ficarão em frente aos Fóruns de sua respectiva Comarca. 
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. 
 

“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 
A Diretoria 

 

 
 


