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

 

Sindicato repudia tentativa do governo e mídia de denegrir a 

imagem dos servidores públicos capixabas 

Tão indignados quanto os servidores do Judiciário, a direção do Sindijudicário e os trabalhadores do 
Judiciário Capixaba externam sua posição de total repúdio à matéria veiculada, no dia 11/04, no jornal A 
Gazeta, intitulada “Salário de servidor no Espírito Santo é o 5º mais alto do país”. 

A função do veículo de comunicação seja ele impresso, virtual, falado ou televiso é exatamente facilitar a 
comunicação com o público, informando-lhe de maneira imparcial sobre os fatos. Indo na contramão dessa 
praxe, o jornal não soube se “comunicar” – ou se expressou de maneira inteiramente equivocada -, 
deixando uma imagem extremamente negativa e elitista do servidores públicos, na tentativa de “jogar” a 
sociedade contra os servidores, no exato momento em que o Congresso Nacional discute temas 
relevantes para todos os trabalhadores públicos e privados. Além disso, demonstrou-se totalmente mal 
informado e revelou desconhecer completamente a realidade vivida há anos pelos servidores que 
convivem com o sucateamento dos equipamentos públicos, falta de trabalhadores, sobrecarga de trabalho 
e más condições das unidades judiciárias. 

Como se isso não bastasse, dezenas de direitos lhes foram retirados nas últimas duas décadas. Seus 
salários estão defasados e veem cada vez mais distante a possibilidade de chegar à aposentadoria com 
uma remuneração minimamente decente. No entanto, mesmo diante deste cenário de sonegação da 
revisão constitucional há quase três anos, falta de servidores, fóruns em péssimas condições e 
postergação de direitos, os trabalhadores do Judiciário Capixaba estão entre os mais produtivos do Brasil, 
conforme avaliado no ano passado pelo CNJ. 

Um ponto importante a ser considerado para a formatação de qualquer pensamento ou opinião sobre o 
tema é o de que seja efetivamente levado ao conhecimento da sociedade a situação atual dos servidores 
públicos, sobretudo dos servidores do Judiciário Capixaba, enfim, da realidade dentro do atual contexto 
socioeconômico  do Estado do Espírito Santo e do Brasil, a fim de se evitar que os governantes, através 
da grande mídia, como tem ocorrido frequentemente, joguem a opinião pública contra os servidores 
públicos. 

Sindicato presta esclarecimento sobre questão do imposto sindical 

Publicada no último dia 05/04/2017, a Portaria n.º 421 do MTE tem causando grande repercussão junto 

aos servidores públicos de todo o país, por ter suspendido os efeitos de outra portaria do mesmo órgão, 

publicada em 17/02/2017. 

A Portaria n.º 01/2017 estabeleceu que os órgãos da Administração Pública federal, estadual e municipal 

direta e indireta deverão recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da CLT, de todos os 

servidores e empregados públicos, observando-se o disposto nos artigos 580 e seguintes da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT. 

O objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego era uniformizar o procedimento de recolhimento da 

contribuição sindical, anunciado nos artigos 578 e seguintes da CLT, em toda a Administração Pública. 



Essa decisão baseou-se em pareceres proferidos pela Controladoria Geral da União e pela Advocacia 

Geral da União, ambos mencionados nos “Considerandos” da portaria. 

Importante alertar que, embora a mídia nacional divulgue que a suspensão vale para todos os níveis da 

federação, os pareceres da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União mencionam 

textualmente que a análise se restringiria somente ao pessoal civil da Administração federal, não se 

estendendo aos servidores estaduais e municipais. 

Assim, até o presente momento, não há nenhum comando para que as entidades de classe de todos os 

níveis (sindicatos, federações, confederações e centrais), restituam o imposto recolhido em março dos 

servidores públicos estaduais e municipais. 

Governador e Senador capixabas na lista da Lava-Jato 

Assunto de repercussão nacional desde a divulgação, na data de ontem, dia 11/04, a lista da Lava-Jato 

pelo Min. Facchin arrolou nomes de políticos capixabas como os do governador Paulo Hartung e do 

senador Ricardo Ferraço. 

Embora o Min. Facchin tenha determinado a abertura de inquérito policial em face dos políticos listados e 

ainda exista muita “água para rolar debaixo dessa ponte” e, os citados desmentirem, os fatos são graves e 

merecem uma apuração. 

O Sindijudiciário acompanhará de perto os desdobramentos dos inquéritos, especialmente porque a atual 

administração prioriza poucos em detrimentos de muitos, concedendo isenções fiscais a grandes 

empresas – com valores que chegarão a 4 bilhões de reais até o final do mandato do atual governador –  e 

que deixarão os  cofres públicos cada vez mais combalidos, sonegando os direitos dos trabalhadores 

públicos capixabas e lhes imputando a culpa  pela “crise econômica” por que passa o governo. 
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