
 

SINDICATO PROTOCOLA REQUERIMENTO PEDINDO 
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE HOJE (21) 

 
Sindicato reiterou o pedido de liberação antecipada dos servidores nesta data, a partir 
das 17h em razão das manifestações agendadas para a Praia de Camburi.  
 

 
SINDICATO INTERPÕE AGRAVO CONTRA 

INDEFERIMENTO DE LIMINAR 

 
  
Na última sexta-feira,18/03, o SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolou agravo regimental 
contra a decisão do relator do mandado de segurança n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, 
Des. Fernando Zardini que indeferiu o pedido de liminar para restabelecer as 
promoções efetivadas pelos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que foram invalidadas pelo 
Ato 1506/2015. 
  
Na peça recursal o Sindicato defende que é cabível sim a concessão de liminar de 
caráter satisfativo em face da Fazenda Pública, especialmente se possuir caráter 
reversível como é o caso (julgados mencionados: STJ - REsp: 1184194; AI 
70051467173 RS; STJ - AgRg no MS: 13407 DF). 
  
Adverte também o Sindicato que a Lei de Responsabilidade Fiscal não veda a 
concessão da promoção da forma como o fez a administração do TJES. Ao contrário, 
o Sindijudiciário entende que houve uma interpretação equivocada para obstaculizar o 
direito dos servidores: “Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de 
modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter 
a conclusões inconsistentes ou impossíveis.” 

  
O Sindicato denunciou que “o parágrafo único do artigo 21 da LRF sanciona com 
nulidade o AUMENTO IRREGULAR de despesa e não a despesa devidamente 
autorizada e programada por lei,” como o foram as promoções. No mesmo sentido, 
alertou que o artigo 22, parágrafo único, inciso IV da LRF veda é a concessão de 
novas vantagens e não a garantia e o cumprimento daquelas já estabelecidas por lei, 
como no caso concreto. 
  
Com a interposição do agravo, o Sindicato espera primeiramente que o relator 
reconsidere sua decisão e não sendo o caso remeta para o Pleno onde merece ser 
provido. Em ambos os casos, havendo negativa, o Sindijudiciário/ES deve recorrer 
para o Superior Tribunal de Justiça. 
 

 

 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 21/03/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 

 



DECLARAÇÃO DO IR: NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA 
 
O Sindicato vem lembrar aos seus sindicalizados que a marcação de horários para a 
declaração do imposto de renda 2016 continua aberta. Os servidores que ainda não 
marcaram seus horários podem fazê-lo entrando em contato com o Sindicato através 
do telefone (27) 3357-5000.  
 
Ao comparecer ao Sindicato para atendimento, o sindicalizado deverá: 
1) Trazer o CD ou pendrive com a gravação da declaração de 2015 e um pendrive 
para gravação do IRPF/2016; 
2) Trazer o número do recibo da declaração anterior (recomenda-se tirar cópia do 
recibo anterior), pois, sua informação será obrigatória; 
3) Confirmar o endereço anterior, se alterado, informar por completo inclusive com o 
CEP; 
Para que a declaração seja preenchida corretamente será necessária a 
apresentação dos seguintes documentos e informações, quando for o caso: 

 Veículos 
 - Documento comprobatório da compra ou venda do veículo. 
 - Veículo financiado – comprovante das parcelas pagas em 2015. 

 Imóveis 
 - Recibo ou escritura de compra e venda. 
 - Imóveis Financiados – comprovante anual fornecido pela entidade 
financiadora. 

 Demais bens 
 - Documento comprobatório da compra, quando o valor for acima de R$ 
5.000,00 

 Conta Corrente/Poupança 
 - Comprovante Anual fornecido pela Instituição Financeira, informando os 
saldos bancários em 31/12/2015 e rendimentos creditados no ano. 

 Rendimentos auferidos no ano-calendário de 2015 
 - Comprovante de Rendimento Anual fornecido pela entidade pagadora. 

 Despesas com Educação 
 - Comprovante de pagamento de mensalidades escolares. 

 Despesas com Saúde 
 - Comprovante de pagamento de planos de saúde; 

- Recibos de pagamento a médicos, dentistas, etc. com discriminação do nome 
do médico, CPF e endereço do consultório, da clinica, do hospital, etc. 

 Dependentes 
 - Informação sobre o nome dos dependentes – data de nascimento e CPF. 
O contribuinte com pendências na Receita Federal, receberá informação no 
rodapé do recibo de entrega da Declaração e deverá procurar a Receita Federal 
para os acertos necessários. 
 

 

A DIRETORIA 

 


