
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICA – CENTRAL DO SERVIDOR, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.291.451/0001-20, com endereço à Q SGAS 610, LT. C, Módulo 

70, SL. B – Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70200-700, neste ato representada por seu Presidente José 

Gozze, RG 3.857.293-X SSP/SP, FESPESP - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO; entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 55.211.361/0001-79, com endereço à Rua Conselheiro Furtado, nº 93, 3º 

andar, Liberdade, São Paulo, SP, CEP 01511-000, neste ato representada por seu Presidente 

José Gozze, RG 3.857.293-X SSP/SP; SINTRAJUS – SINDICATO DOS TRABALHADORES E 

SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO ESTADUAL NA BAIXADA SANTISTA, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF nº 13.569.152/0001-51, com sede a Rua Campos melo, nº 100, Vila 

Mathias, Santos, SP, CEP 110015-010, neste ato representada por seu Presidente Michel Iorio 

Gonçalves, RG 28.134.523-5 SSP/SP; SINDJESP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

JUDICIÁRIO ESTADUAL DAS CIDADES DE CAIEIRAS E SÃO PAULO, entidade sem fins lucrativos, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.082.902/0001-17, com endereço na Avenida 

Armando Pinto, nº 132, Centro, Caieiras, SP, neste ato representada por seu Presidente Marcio 

Francisco Cotineli, RG 20.082.916-6 SSP/SP; AECOESP – ASSOCIAÇÃO DOS ESCREVENTES 

TÉCNICOS JUDICIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, associação 

civil de classe, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.176.656/0001-23, com sede 

na Praça da Sé, n. 96, 2º andar, conjunto 201; Centro, Capital no Estado de São Paulo, CEP, 

01001-001, neste ato representada por seu presidente Renato Faria, RG nº 15.968.125-X; 

AASPTJSP – ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, associação civil de classe, sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 68.487.784/0001-68, com sede na Rua Barão de Itapetininga, n. 125, 

conjunto 21; Centro, Capital no Estado de São Paulo, CEP, 01042-001, neste ato representada 

por sua presidente Maricler Real, Assistente Social, RG nº 8032439-3; ASSETJ - ASSOCIAÇÃO 



DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, associação civil sem 

fins econômicos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n. 54.284.146/0001-35, com sede na 

Rua Tabatinguera, n. 91, Centro, São Paulo, SP, CEP 01020-000, neste ato representada por seu 

Presidente José Gozze, RG 3.857.293-X SSP/SP; ASSOJUBS - ASSOCIAÇÃO DE BASE DO 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, associação civil, sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 60.012.341/0001-90, com endereço à Avenida São Francisco, 276, Centro, 

Santos, SP, 11013-202, neste ato representada por sua Presidente Regina Helena Assis, RG 

18.992.362-3; ASSPSI BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DA 

ÁREA SOCIOJURÍDICA DO BRASIL, associação civil de classe, sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 23.008.108/0001-26, com sede na Praça da Sé, n. 96, conjunto 504; Centro, 

Capital no Estado de São Paulo, CEP, 01001-001, neste ato representada por sua presidente 

Maíla Rezende Vilela Luiz, Assistente Social, RG nº 1.065.162-3, vem perante Vossa Excelência, 

mui respeitosamente, por seu advogado que esta subscreve, com fulcro nos artigos 239 e ss. 

do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, propor o 

presente 

 

DISSÍDIO COLETIVO POR GREVE 

 

em face do Estado de São Paulo – Fazenda Estadual, 

na pessoa do seu representante legal, no âmbito restrito aos servidores do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que não têm vínculo regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do seu representante 

legal, pelos motivos de fato e de direito a seguir elencados. 

 

I - RAZÃO PARA INSTAURAÇÃO E JULGAMENTO DO PRESENTE DISSÍDIO COLETIVO 

 

A Constituição Federal em seu Artigo 37, inciso X 

assegurou aos servidores públicos de maneira geral o direito à revisão anual de suas 

remunerações sem distinção de índice, enquanto a Lei Paulista 12.391/06 fixou a data base 

para aplicação da revisão no dia 1° de março de cada ano. 

 

Porém a revisão anual das remunerações dos 

Servidores não foi atendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, inobstante as promessas da 

alta cúpula do Poder Judiciário Paulista. 

 



Os servidores do Poder Judiciário Paulista passam 

atualmente por situação aflitiva e constrangedora, pois encontram-se mal remunerados, 

assoberbados pela carga massacrante de trabalho, tendo sofrido considerável aumento da 

alíquota previdenciária no Regime Próprio (ativos e aposentados) e aumento da contribuição 

ao IAMSPE, além do constante aumento da inflação, não superada pelas últimas revisões 

anuais.   

 

Além das reuniões com as Entidades de Classe, uma 

Comissão de Negociação dos Servidores participou de reuniões com a Comissão Salarial e de 

Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça, buscando a reposição salarial que há dois anos 

não é concedida. O Tribunal de Justiça sistematicamente alega a impossibilidade orçamentária, 

porém, de maneira contraditória anuncia que durante a pandemia e em razão de transferência 

dos trabalhos para home office teve superávit.     

 

Além disto, com a nova realidade de trabalho 

imposta pela pandemia de coronavírus, os servidores foram obrigados a dispender excessivas 

quantias de seus salários para aquisição de materiais de trabalho, como computadores, 

monitores, contratação ou elevação de links de internet e, ainda, com o trabalho em casa, 

aumentaram despesas com energia elétrica, água, dentre outros itens, somando-se à perda do 

auxílio-transporte. 

 

Os prejuízos financeiros dos servidores vêm se 

acumulando de longa data diante da falta de reposição salarial, já que para garantir, 

minimamente, o próprio sustento e da família se obrigam a pagar juros altos pelo uso de 

cheque especial ou empréstimos com particulares. Na sua maioria os servidores têm seus 

nomes negativados junto ao SCPC e Serasa por não terem condições de honrar com os 

compromissos financeiros assumidos. 

 

O constrangimento e a humilhação a que estão 

expostos os servidores do Poder Judiciário viola o princípio da dignidade da pessoa humana, 

redundando em doenças emocionais e físicas, advindas das péssimas condições de trabalho, 

obrigando a muitos o afastamento para tratamento de saúde através de licenças médicas. 

 

Nessa perspectiva não se pode conceber e aceitar, 

sem indignação, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem é atribuído 



constitucionalmente o dever de aplicar as leis e velar pelo direito dos cidadãos, descumpra a 

Constituição Federal e a Lei Estadual que autorizam a revisão anual dos salários dos servidores. 

 

A aceitar tão singela justificativa – corte do 

orçamento anual - teria de se concluir que o Governador do Estado de São Paulo poderia, em 

tese, tolher a atuação do Judiciário, de sorte a inviabilizar a realização de pagamentos a que 

está obrigado, em flagrante ofensa a autonomia orçamentária e ao princípio da separação de 

competências constitucionais, de obrigatória observância pelos Estados, considerando-se, 

ainda, que o orçamento anual do Tribunal de Justiça certamente não atenta contra o espírito 

do sistema, nem pode representar a ideia de um orçamento meramente fictício a ser 

esvaziado por capricho do Executivo. 

 

Como é fato notório, o aumento do custo de vida, a 

falta de reposição, revisão e aumento, tornaram insuficientes os salários que vêm sendo pagos 

aos servidores, impondo-se, desse modo a revisão nos vencimentos dos integrantes da 

categoria, sob pena de afronta à Constituição Federal. 

 

Soma-se tudo isto a chegada da pandemia da COVID-

19 que obrigou os Servidores a trabalhar em sistema de teletrabalho, aumentando sua carga 

horária de trabalho sem controle de horas, sendo obrigado a arcar com equipamento de 

informática, energia e internet, sem qualquer ajuda de custo aventada por parte do Tribunal 

de Justiça. 

 

De outro lado, os Servidores obrigados a exercer as 

suas funções de forma presencial e por diligência, sequer são abastecidos com equipamentos 

ideais de proteção individual contra a transmissibilidade do vírus pandêmico. 

 

Por tais motivos e diante da falta de acordo para 

solucionar os problemas enfrentados pela categoria por parte do Tribunal de Justiça, os 

servidores reunidos em Assembleia Geral deliberaram sobre as reivindicações de seus direitos. 

 

Diante do exposto e uma vez esgotadas todas as 

tentativas de negociação entre servidores e Tribunal de Justiça é imprescindível que se 

instaure este Dissídio Coletivo, como derradeira forma de estimular e fomentar os 

procedimentos de negociação com as entidades de classe, que são as organizações com 



reconhecida capacidade de discutir as condições de trabalho e salário, para que se chegue a 

bom termo, e atenda às reivindicações daqueles que realmente necessitam de melhoria em 

suas remunerações. 

 

II - BASES APROVADAS PELA CATEGORIA EM ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES 

 

Pelos motivos expostos acima, vêm respeitosamente 

apresentar as bases para tentativa de conciliação, extraídas da pauta completa, já entregue a 

Presidência do Tribunal de Justiça, mediante os pressupostos abaixo deduzidos, que 

representam as reivindicações PRIORITÁRIAS dos servidores deliberadas na Assembleia Geral 

realizada em 13 de março de 2021: 

 
1. O pagamento imediato das perdas salariais inflacionárias acumuladas pelo INPC em  
24,07%   
 
2. O pagamento dos valores correspondentes aos índices retroativos dos 4,77% não  
aplicados sobre os vencimentos de março a novembro de 2010 referente a data base de 
2010, paga em atraso; podendo ser facultativo em horas credoras;  
 
3. A inclusão dos créditos referentes ao F.A.M. no cronograma de pagamento das  
indenizações, a exemplo do que vem ocorrendo com as férias, licença-prêmio e horas 
credoras;  
 
4. Majoração dos auxílios:  
4.1 - A implementação de plano de saúde oferecido pelo TJSP, conforme determinação do 
CNJ- Resolução 294/19, Ato Normativo nº 0006317-77.2019.2.00.0000 de 13/09/19 em 
conformidade com a Resolução do CNJ 207/15.  
4.2 - Auxílio creche-escola, inclusive para dependentes, com ou sem necessidades especiais, 
dos aposentados, reajustado pelo INPC anual e extensivo até o Ensino Médio;  
4.3 - Verba complementar de alimentação de R$ 60,00, com correção anual pelo INPC;  
4.4 - Auxílio Transporte no valor de 4 conduções por dia, calculado com base na tarifa da 
capital; 
 
5. Nível universitário para os escreventes;  
 
6. Pelas imediatas nomeações de escreventes aprovados nos concursos e que o TJ faça  
concursos para preencher todos os cargos vagos da categoria.   
 
7. Pela imediata realização de concurso de Oficial de Justiça, Escreventes, Assistentes Sociais 
e Psicólogos; 
 
8. Pelo pagamento imediato dos 40% restantes devidos na Gratificação dos Assistentes;  
Sociais e Psicólogos, com extensão para as chefias.  
 
9. Manter o cumprimento só de mandados urgentes pelos Oficiais de Justiça, conforme  



determina a Resolução do CNJ 313/20 artigo 4, durante a manutenção e enfrentamento da 
pandemia.  

10. Revogação imediata da Portaria 9947/21 e regulamentação do Tele trabalho em home
office com a participação de técnicos e Entidades representativas dos Servidores do Judiciário
que deverão avaliar:
10.1. que seja opcional ao servidor.
10.2. criação do Auxílio para o tele trabalho.
10.3. fornecimento de equipamentos necessários como PC, impressora, cadeira ergométrica,
mesa apropriada.
10.4. Ressarcimento dos gastos com a manutenção e custos de energia, internet, água,
papéis.
10.5. Horário de trabalho legal, sem exigência de maior produtividade e registro automático
quanto a banco de horas, entre outros.

11. A Garantia do ponto, sem descontos, aos servidores que participaram da greve
sanitária e do apagão
12. O pagamento da data-base vencida em março de 2021.

III - PEDIDOS 

Ante o exposto, requer-se: 

a) determinar a Instauração deste Dissídio Coletivo

em Greve, nos termos do artigo 239 do Regimento Interno deste Tribunal Paulista bem como 

intimação e citação das Partes para comparecerem à audiência de conciliação (art. 239, §1º 

do Regimento Interno), com oitiva do Ministério Público; 

b) Na hipótese de não haver conciliação, impõe-se

imediato sorteio de Relator do Órgão Especial, que ouvirá os Suscitados e o Parquet em 05 

(cinco) dias, com a remessa dos autos ao Revisor que pedirá data para julgamento, quando 

então o pedido será julgado procedente com a proclamação de decisão normativa, das 

reivindicações dos servidores lotados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, descritas 

no item II desta petição; 

c) Requerem a produção de todas as provas

permitidas em Direito, especialmente, depoimento pessoal dos representantes legais das 

entidades Requerentes, perícias e demais documentos necessários à efetiva instrução do 

Dissídio. 



Dão à causa o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) 

para efeitos fiscais. 

Nestes termos pedem processamento e deferimento. 

São Paulo, 29 de junho de 2021. 

___________________________ ____________________________ 

PÚBLICA – CENTRAL DO SERVIDOR FESPESP 

José Gozze José Gozze 

___________________________ ___________________________ 

AASPTJ-SP AECOESP 

Maricler Real  Renato Faria 

___________________________ ___________________________ 

ASSETJ  ASSOJUBS 

José Gozze Regina Helena Assis 

___________________________ ___________________________ 

AASPSI-BRASIL  SINDJESP 

Maíla Rezende Vilela Luiz Marcio Francisco Cotineli 

___________________________ 

SINTRAJUS 

Michel Iorio Gonçalves 



___________________________ ___________________________ 

João Alécio Pugina Júnior Thiago Pugina 

OAB/SP 273.919 OAB/SP 273.919 




