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

CONVOCAÇÃO DOS SINDICALIZADOS PARA EXECUTAR RETROATIVO 
PROMOÇÃO DE 2016 (VALORES COMPREENDIDOS DENTRO DO MS) 

 
O Sindijudiciário convoca os servidores sindicalizados da Promoção de 2016 para encaminharem suas 
fichas financeiras dos exercícios de 2016 a 2019 para iniciar o cumprimento do v. acórdão quanto aos 
valores compreendidos da data da impetração em 07/11/2016 a julho de 2019 do Mandado de Segurança 
n.º 0036097-44.2016.8.08.0000. 
 
Para tanto, os sindicalizados deverão encaminhar suas fichas financeiras para o e-mail: polsindical@ 
sindjud.com.br 
 
Esse chamamento se dá em razão de já terem sido incorporados, nos vencimentos dos servidores, os 
efeitos da Promoção de 2016, neste mês de agosto. 
 
Procedimento idêntico será adotado no caso das demais promoções, à medida que forem sendo 
incorporados os valores. 

 

NA LUTA PELA REVISÃO GERAL ANUAL 
 

As entidades representativas dos servidores públicos estaduais capixabas, com suas respectivas 
categorias, convocaram para se manifestarem nessa sexta-feira (30), em Assembleia Geral Unificada, 
a favor da recomposição imediata de 5,56% pelo Governo do Estado (ref. ao período de abr/18 a 
jun/19); fixação de data base para os servidores e pela criação de mesa de negociação permanente. 
 
A AGU acontecerá a partir das 10h, em frente ao Ed. Fábio Ruschi, no Centro de Vitória, conforme 
edital publicado (clique aqui). Os sindicalizados que comparecerem terão o abono de ponto 
solicitado, bem como e as despesas de transporte ressarcidas. 
 
Essa luta de todos os servidores públicos deve congregar numa mesma pauta também os servidores 
ativos, inativos e pensionistas, especialmente estes últimos que, não podendo mais progredir na 
carreira, em razão da inatividade precisam muito da revisão dos proventos para a melhoria das suas 
remunerações. 
 
A luta pela data-base e a criação de uma mesa de negociação permanente são muito importantes, 
especialmente quando a discussão sobre a revisão geral anual estar judicializada. 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES lembra que, embora a luta diária da entidade pareça se concentrar nos 
ativos, trabalha paralelamente com as pautas dos aposentados e pensionistas, possuindo ações que 
buscam a revisão dos proventos e vencimentos, bem como outros direitos que podem ser agregados, 
tais como: a revisão dos valores do plano de saúde (requerido anualmente), criação de um auxílio 
medicamento (2019.01.198.650) pleiteado recorrentemente pelo Sindijudiciário e renovado em julho 
de 2019, bem como as ações direcionadas aos direitos dos aposentados e pensionistas. 
 
Confira na tabela abaixo as ações de  efeitos gerais para aposentados, pensionistas e ativos: 
 

http://www.sindjud.com.br/wp-content/uploads/2019/08/EDITAL_AGE_30-08_Unificada.pdf


Revisão Geral – 5% - exercício de 2018 0013085-30.2018.8.08.0000 

Revisão Geral x Indenização 0025816-54.2016.8.08.0024 

Enquadramento dos Pensionistas 0010530-02.2017.808.0024 

 
Vale lembrar que o Sindijudiciário ainda acompanha as ações de devolução de contribuição 
previdenciária, objeto de novo recurso pelo IPAJM, na tentativa de excluir servidores da execução. 
Nesse processo, o Sindijudiciário já solicitou a expedição de alvarás para os servidores que o IPAJM 
concorda total ou parcialmente com os valores, mas o pedido ainda não foi deferido. 
 
Também seguem na pauta do Sindijudiciário a questão dos precatórios da Trimestralidade, 
aguardando julgamento no STJ (SINDIJUDICIÁRIO), e o procedimento para recálculo aberto junto ao 
CNJ. 
 
Diante dos inúmeros recursos em ambos os casos e de as pautas do Judiciário estarem concentradas 
em muitos temas políticos, o tempo e a grande cartela de recursos seguem como principais 
obstáculos para a finalização das ações. Por isso, o Sindijudiciário, juntamente com as demais 
entidades, convoca todos os servidores a se concentrarem em frente ao Ed. Fábio Ruschi, no Centro 
de Vitória, por esse movimento de grande relevância para todos os servidores. 
 

 
A DIRETORIA 

 
POR TODOS OS NOSSOS DIREITOS! 


