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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo.

Doutor FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: Revisão do AUXILÍO-SAUDE. Necessidade de

correção do benefício paro minimizar os impactos do
reajustamento do plano. Percentual de correção da
operadora e perdas dos últimos anos 7%. Reajuste
conforme Resolução n.° 036/2011. Extensão aos
dependentes. Retomadas das discussões conforme
Resolução n.° 294/CNJ. Demonstração da existência de
orçamento pelo TJES. Encaminhamento urgente de
minuta para o Pleno para aprovação.

Processo n.® 2022.00.020.149

SINDIJUDICIARIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°
31.815.772/0001-05, com sede jurídica e administrativa na Rua Neves
Armond, n.° 20, Praia do Suó, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27)
3357 5000, por sua Presidente, Maria Clélia da Costa Almeida, vem ò
presença de Vosso Excelência, expor o que se segue para ao final
requerer:

Em data de 13/01/2022, o SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolou requerimento
administrativo pleiteando a revisão dos valores do Auxílio-Saúde no
percentual de 7% (sete por cento).

Além do referido pedido, a Entidade Sindical requereu também:

o  a atualização da tabela de valores limites com o
tabelo da operadora, equiparando-as, a fim de readequar
os valores às faixas etárias;
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o  extensão dos benefícios poro os dependentes dos
servidores, alterando-se o Resolução n.° 036/2011 ;

o  sejam retomadas as discussões da Resolução n.° 294
do CNJ.

Não obstante o tempo decorrido entre o protocolo e o presente dota
(quase três meses) a administração desse PJES não encomintiou a
minuta de resolução poro apreciação do Tribunal Pleno,
permanecendo omissa com o categoria, com relação ao benefício em
questão e demais auxílios.

Ontem, dia 24/03/2022, em sessão plenária o e. Tribunal Pleno aprovou
02 (duos) resoluções com impactos financeiros (jurisdição estendida e
residência jurídica), DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE LASTRO
ORÇAMENTÁRIO.

Com o comprovação do existência de orçamento não existem
obstáculos poro o imediato encominliamento de minutas de resoluções
referentes õ correção de todos os auxílios poro apreciação do Tribunal
Pleno e, nesse coso específico, do correção do Auxílio-Soúde, conforme
requerido pelo Entidade Sindical.

Conforme já exposto anteriormente, os servidores do Poder Judiciário
acumulam perdas, especialmente em razão do postergação de
inúmeros direitos (retroativos), omissão da abertura de processos de
promoção e perdas salariais consideráveis, uma vez que, o último
reajuste concedido não atendeu, minimamente d correção
inflacionário do período. Isso sem considerarmos os anos anteriores,
onde hiouve anos em que os servidores do Judiciário foram os únicos
não contemplados com o reajuste anual. Logo, o correção do Auxíllo-
Saúde minimizará os prejuízos funcionais suportados pelos servidores.

DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, requeremos, COM URGÊNCIA, o Vossa Excelência:

1. o encamintiomento de minuta de resolução poro análise do
Tribunal Pleno, preferencialmente para a próxima sessão (31/03)
para fins de revisão do Auxílio-Soúde, sendo:
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]j. correção do Auxílio-Saúde no percentual de 7% (treze
por cento);

12. o atualização da tabela de valores limites com a
tabelo da operadora, equiparando-as, a fim de readequar
os valores às faixas etárias;

1.3. extensão dos benefícios poro os dependentes dos
servidores, alterando-se a Resolução n.° 036/2011,

1.4. sejam retomadas as discussões da Resolução n.° 294
do CNJ.

Pede Deferimento.

Vitória, ES, 25 de nnarço de 2022.

MARIA CLÉLli ÍaI^&^TA ALMEIDA
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