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OAB/ES questiona greve junto ao CNJ 

 
A Ordem dos Advogados no Brasil Seccional do Espírito Santo interpôs junto 
ao CNJ Pedido de Providências com pedido de liminar para questionar a 
greve dos trabalhadores. 
 
No pedido, a Ordem sustenta que a 1.ª Instância está paralisada e pede que:  
- que seja determinado, em sede liminar, que se faça presente nas serventias 
o efetivo mínimo de 50% dos servidores, cabendo aos magistrados de cada 
Vara a fiscalização do andamento dos feitos, com o envio de relatórios ao 
Egrégio Tribunal; - que seja designada audiência de conciliação entre o 
Egrégio Tribunal e os servidores, visando solucionar o conflito; - que seja 
feita inspeção no Estado para que se verifique a situação de completa 
paralisação dos serviços judiciais; - que seja determinado ao Egrégio Tribunal 
que proceda ao corte do ponto dos grevistas em caso de descumprimento da 
liminar eventualmente concedida; - que seja o feito incluído em pauta de 
julgamento para que se ratifiquem as medidas cautelares deferidas. 
 
Estranhamente a mesma OAB/ES que denunciou ao CNJ a falta de 
servidores na 1.ª Instância e o excesso de estagiários pede que seja 
cumprido um mínimo de 50% dos trabalhadores, esquecendo-se que na 
grande maioria dos cartórios, especialmente os do interior, apenas 01 
servidor representa 100% da força de trabalho daquela unidade e que, boa 
parte dos trabalhadores está tendo tolhido o próprio exercício do direito de 
greve porque não pode se ausentar sem descumprir a ordem judicial hoje 
vigente. 
 
A entidade representativa dos servidores destaca que com a judicialização do 
movimento a atuação do CNJ no caso é mínima, não podendo o Conselho 
interferir em percentuais de contingenciamento, corte de ponto e outras 
questões que aguardam o posicionamento jurisdicional.  
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES reafirma que os trabalhadores estão cumprindo 
integralmente a decisão proferida no Processo 0025910-11.20115.8.08.0000 
e que a categoria está aberta ao diálogo, embora até a presente data,  
nenhuma proposta concreta foi apresentada aos trabalhadores. 
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