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Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ. 

 

Ministro Dias Toffoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

31.815.772/0001-05, com sede jurídica e administrativa na Rua Neves 

Armond, n.º 20, Praia do Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27) 

3357 5000, por sua Diretoria Executiva, vem à presença de Vossa 

Excelência, expor o que se segue para ao final requerer: 

 
Desde fevereiro de 2015, a categoria dos trabalhadores públicos do 

Poder Judiciário Estadual, representada pela Entidade, ora 

Representante vinha tentando negociar com a então administração do 

Tribunal de Justiça, discutindo pontos, dentre eles, o pedido de revisão 

geral anual, mas, sobretudo, quanto às melhorias nas condições de 

trabalho e tratamento igualitário nas negociações (juízes x servidores). 

 

A Entidade Sindical desde então continua tentando, sem grandes 

resultados, negociar também com a atual administração, mas os pleitos 

da categoria, especialmente direitos postergados e sonegados são 

rechaçados sob a alegação da prudência fiscal, embora os últimos 

relatórios fiscais do Tribunal de Contas Capixaba apontem uma melhora 

significativa na arrecadação e certa tranquilidade na gestão fiscal. 
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De forma emergencial, os servidores clamam por melhorias nas 

condições de trabalho, pois estão vivenciando diariamente uma 

pressão absurda por produtividade, estão adoecendo, estão sendo 

assediados, estão sendo monitorados e estão sucumbindo pelo peso da 

desigualdade e da intimidação institucional. 

 

Concomitantemente a estes fatos, as decisões de adequação aos 

limites da lei fiscal são tomadas em sua grande maioria em relação aos 

trabalhadores: cessação de funções gratificadas, negativa da revisão 

geral anual (os servidores estão desde 2015 sem a revisão geral), direitos 

postergados e sonegados, especialmente relacionados a processos de 

promoção na carreira, entre outros. 

 

Alerte-se também, que muitos servidores estão sendo deslocados de 

suas Comarcas de origem e localizados em outras, sem o mínimo de 

condições financeiras em razão da grave carência de servidores. 

Situação igualmente grave é a de alguns Oficiais de Justiça que estão 

atuando em duas Comarcas, acumulando trabalho, sem a devida 

contraprestação. Os servidores estão sendo compelidos a pagar para 

trabalhar. 

 

Nesse sentido, a Entidade Requerente, desde 2015, vem denunciando a 

necessidade de se adotar uma política orçamentária igualitária que 

priorize a Primeira Instância e valorize a melhoria na qualidade de vida 

dos servidores, pois as condições do meio ambiente de trabalho 

incidem diretamente na saúde física, psicológica e social do servidor, 

bem como na prestação jurisdicional. 

 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES defende a mudança desse rumo avesso à 

igualdade de tratamento e busca caminhos que construam um novo 

modelo sustentado no respeito aos trabalhadores, na melhoria das 

condições de trabalho e na paridade nas negociações salariais, mas 

sem sucesso. 

 

Indiscutivelmente que as regras de gestão orçamentárias e limitações 

fiscais devem ser as mesmas para os trabalhadores públicos e para os 

magistrados. TUDO IGUAL. NENHUM PRIVILÉGIO É MORAL. 

 

De fato, no Judiciário Capixaba a carência de servidores ultrapassa a 

casa do milhar, enquanto sobram mais de 680 (seiscentos e oitenta) 
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estagiários a mais que servidores no 1.º Grau (AJ – Direito), em completo 

desrespeito à política implantada pelo CNJ de valorização da 1.ª 

Instância. 

 

Já os Magistrados em 2015 tiveram seu reajuste e agora novamente 

terão seus subsídios corrigidos, sem qualquer discussão orçamentária, 

apenas em razão do efeito cascata. 

 

Fatos como esse somado à queda da arrecadação, à época, 

colocaram em risco o orçamento do Tribunal, comprometendo o limite 

prudencial e afetando diretamente direitos dos servidores. 

 

Importante ressaltar que nem a categoria, nem a Entidade que a 

representa, é contrária à concessão de direitos, especialmente no que 

se refere à justa remuneração pelo trabalho exercido, longe disso, luta 

insistentemente desde 2015 pela garantia de direitos concedidos. 

 

O que vimos pontuar e chamar a atenção é a preterição de direitos e o 

sacrifício já vivenciado pelos servidores, por não se pensar o orçamento 

distribuído de forma igualitária. 

 

Infelizmente, o Poder Judiciário Capixaba é um dos poucos, senão o 

único do País que chegou a ultrapassar o limite prudencial da LRF, 

chegando inclusive a ultrapassar a casa dos 6% (seis por cento). Esses 

fatos são frutos da completa falta de participação da categoria nos 

planos orçamentários e nas discussões da administração do Poder 

Judiciário como um todo, em total dissonância da política instaurada 

por este Conselho Nacional da Justiça relativamente à valorização da 

Primeira Instância. 

 

E é sobre este aspecto que esta Entidade quer chamar a atenção: a 

repartição o bolo orçamentário nos Judiciários Estaduais e o impacto na 

prestação jurisdicional e de modo especial, hoje, pela votação do 

retorno do auxílio-alimentação que impactará ainda mais os 

orçamentos dos Tribunais. 

 

Enquanto servidores estiverem à margem dessa distribuição, a falta de 

estrutura na Justiça somente se agravará, por isso é muito importante 

que façamos um debate franco e aberto sobre a divisão orçamentária 
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dentro do Judiciário, especialmente quando se discute a aprovação de 

uma “Super Loman”. 

 

É preciso, com urgência, que este Conselho juntamente com as 

entidades representativas discutam com a sociedade essa questão da 

divisão orçamentária, pois isso reflete diretamente nas condições de 

trabalho dos servidores e na prestação jurisdicional. 

  

De modo especial, o Judiciário Capixaba não pode funcionar da forma 

como está: servidores estão sucumbindo ao peso da sobrecarga de 

trabalho e da falta de trabalhadores; estagiários não podem atuar 

como se servidores fossem. O orçamento não pode ser pensado da 

forma como está. 

 

Não se pode deixar de esquecer que a carência de servidores e o 

excesso de trabalho não podem ser imputados aos servidores em 

questão, uma vez que são os maiores sacrificados pelas precárias 

condições de trabalho. 

 

É importante denunciar também, especialmente quando o CNJ fala em 

redistribuição da força de trabalho que essa política não pode partir de 

uma precarização da mão de obra, o que claramente ocorre dentro 

do Poder Judiciário Capixaba, onde a falta de servidores é sistemática.  

 

Cabe aqui transcrever trechos da fala do então Presidente da OAB/ES 

em 2015, relativos ao tema em entrevista concedida ao Jornal A 

Gazeta: 

 

“Os servidores são mal distribuídos no TJES. 

Desfalcam o primeiro grau, que fica cheio de 

estagiários, em privilégio do segundo. A lentidão 

aumenta." 

 

“Falta gestão e sobram privilégios. Há participação 

excessiva dos estudantes nas instâncias de 1º grau, 

em decorrência da falta de servidores” (cópia 

inclusa) 

 

Precisamos resgatar esse debate da falta de servidores e da 

participação excessiva de estagiários, pois de fato, passados mais de 02 
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(dois) anos, o quadro só se agravou: temos Varas que funcionam com 

01 (um) servidor e 12 (doze) estagiários.  

 

Como negar que esses não estão atuando como trabalhadores efetivos 

do Judiciário Capixaba? 

 

Em muitas Comarcas, os cartórios estão literalmente abarrotados de 

processos: encima das lixeiras, embaixo, encima e do lado das mesas 

de trabalho, nos corredores, em todos os lugares, dificultando inclusive a 

movimentação e o trabalho dos servidores ali lotados. 

 

Os espaços estão completamente preenchidos e não há a mínima 

possibilidade de exercer com dignidade e eficiência as atividades do 

dia-a-dia.  

 

É humanamente impossível cumprir com efetividade e celeridade as 

atividades diárias. Os servidores se empenham no cumprimento dos 

prazos das obrigações processuais, mas devido à grave falta de 

servidores e ao volume de trabalho existente e que cresce a cada dia, 

não é possível fazê-lo dentro do prazo legal, o que pode acarretar 

reclamações ou a instauração de processos administrativos e a 

ocorrência de doenças ocupacionais, como já denunciado. 

 

Há uma clara falta de perspectiva e o trabalho é enlouquecedor pelo 

excesso de atendimentos, pelas cobranças e pressões e muitos casos 

de assédio. É pressão do tempo e cobrança o tempo todo.   

 

Os servidores que antes se orgulhavam do trabalho que exerciam e do 

Poder a qual pertenciam; hoje se sentem usados pelo sistema e não 

possuem mais esse sentimento de pertença. 

 

Diante desse quadro, o SINDIJUDICIÁRIO/ES vem adotando várias 

medidas administrativas, judiciais, entre outras, mas é necessário 

somarmos esforços.  

 

Por tudo isso, vimos solicitar a Vossa Excelência que o debate quanto à 

recriação do auxílio-moradia, que fatalmente comprometerá ainda 

mais os orçamentos dos Estados, precisa ser feito em conjunto com a 

discussão da repartição do bolo orçamentário, dos impactos nos 
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orçamentos dos Estados e o sucateamento do Judiciário e não cabe 

nesse momento em que País atravessa. 

 

Solicitamos também, a especial atenção ao caso do Judiciário 

Capixaba porque tudo isso vem refletindo na própria prestação 

jurisdicional. 

 

“SEM SERVIDOR NÃO HÁ JUSTIÇA” 
 

Pede Deferimento. 

 

Vitória, ES, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA EXECUTIVA 
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