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

“Não se trata de ser um bom momento ou não, o 
reajuste é um direito que está previsto na Constituição 

Federal”  
 
A argumentação acima foi feita pelo presidente da Amages, o juiz Ezequiel 
Turíbio, para o jornal A Tribunal desta quarta-feira, 24/08 e reflete 
perfeitamente a indignação vivenciada pela categoria dos trabalhadores do 
Judiciário. 
 
Não se trata de plágio, mas o Sindijudiciário/ES vem defendendo há dois 
anos, que a revisão geral anual, constitucionalmente garantida, não pode ser 
sonegada sob o argumento fiscal, uma vez que a própria Lei Complementar 
n.º 101/2000 prevê essa exceção. Todavia, a posição do Tribunal de Justiça é 
de defender como obstáculo à concessão do direito à revisão dos 
vencimentos e proventos, os limites estabelecidos pela LRF. 
 
Preocupado com o efeito cascata do aumento dos subsídios dos Ministros do 
STF, em outubro passado, o Sindicato notificou o governador do Estado à 
época e solicitou informações sobre quais providências estavam sendo 
adotadas junto à bancada federal para discutir o tema ou se havia um debate 
político sobre essa possível repercussão orçamentária. 
 
O Sindijudiciário/ES, como entidade de classe, defende o direito ao trabalho 
digno e a justa remuneração para todas as categorias, mas não pode admitir 
tratamento diferenciado. Esse inclusive foi um dos temas amplamente 
abordados na campanha salarial do ano passado: Tudo igual! Nenhum 
privilégio é moral! As regras de gestão orçamentárias devem ser as 
mesmas para os trabalhadores públicos e para os magistrados.   
 
A categoria permanecerá na luta inarredável por negociações igualitárias e, 
nesta data, o Sindicato reiterará o questionamento feito ao Governador e 
também à administração do Tribunal de Justiça.  
 

SINDICATO COBRA ANDAMENTO DE 
REPRESENTAÇÃO 

 
Em razão de omissão da administração passada do TJES em apresentar 
informações sobre a utilização do montante de mais de 40 milhões 
reservados à reestruturação do plano de carreiras e revisão da remuneração 
dos servidores, o Sindijudiciário/ES representou o então presidente Sérgio 
Bizzotto por ofensa à Lei de Acesso à Informação. 



 
A representação apresentada ao Ministério Público teve seu andamento 
retardado dentro do órgão capixaba e foi necessário o Sindicato acionar o 
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, oportunidade na qual 
obteve as informações solicitadas. 
 
Mas, o procedimento não se encerrou com a mera prestação das informações 
e hoje o Sindicato continua cobrando o Ministério Público Capixaba e nesta, 
quarta-feira, dia 24/08 protocolará ofício à Procuradoria solicitando 
esclarecimento quanto às providências adotadas. 
 
Também nesta quarta-feira, o Sindicato cobrará o Tribunal de Contas 
informações sobre duas solicitações feitas à corte de contas: uma sobre as 
providências adotadas em razão do extrapolamento dos limites da LRF e 
outra sobre o extrapolamento dos limites da LRF e a nomeação de 44 juízes. 
 

SINDICATO REITERA PEDIDO DE 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE ISENÇÃO DO IPVA  

 
Diante da omissão do Poder Executivo em regulamentar a Lei n.º 9.794/2012 
que dispõe sobre a concessão de isenção do IPVA aos Oficiais de Justiça, o 
Sindijudiciário/ES está reiterando solicitação feita ao Governador do Estado e 
estudo outras medidas. 
 
PROJETO PARA REVOGAÇÃO. Vale lembrar que tramita na Assembleia 
projeto de lei n.º 479/2012 que visa revogar a referida lei. O projeto está 
desde 28/01/2015 na Diretoria das Comissões Parlamentares. 
 

SERVIDORES FAZEM MOBILIZAÇÃO 

No dia 06 de setembro, a partir das 09 horas, no Auditório do Edifício 
Victória Office Tower, situado na Avenida Américo Buaiz, nº 501, andar 
Mezanino, Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP 29.050.911, será realizada 
uma Assembleia com mobilização contra a sonegação praticada pelo TJES 
aos direitos dos trabalhadores da Justiça. Em breve será divulgado o edital. 

SINDICATO CONVOCA SERVIDORES  
 
Diante das sérias repercussões que o reajuste do subsídio dos Ministros do 
STF poderá acarretar aos orçamentos dos Estados, o Sindicato convoca 
todos os servidores e a sociedade capixaba a se manifestar sobre o PLC n.º 
27/2016 que tramita no Senado Federal. 
 
Clique no link: 
http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=126084   
e mostre sua indignação em “Opine sobre esta matéria”. 
 
 

Vitória (ES), 24 de Agosto de 2016. 
 
 

A DIRETORIA 
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