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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 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO,
Necessidade de reajustomento neste exercício conforme
Lei n.° 7.048/2002 (IGPM). Pagamento da diferença do
exercício de 2021 entre o índice concedido IPCA (4,5%) e
o  IGPM (23,13%). Demonstração do existência de
orçamento pelo TJES. Encaminhamento urgente de
minuta para o Pleno para aprovação.

Processo n.° 2022.00.020.134

SINDIJUDICIÁRIO/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 Suá, Vitória, ES, CEP 29.052-280, Telefone (27)
3357 5000, por sua Presidente, Maria Clélia da Costa Almeida, vem d
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-Alimentoção
referente ao exercício 2022, conforme o índice previsto na Lei n.°
7.048/2002 - IGPM - 17,47% (ÍNDICE APURADO NO PERÍODO).

Além do referido pedido, o Entidade Sindical requereu também:

• a revisão do ouxílio-alimentação com o correção do
benefício no percentual de 18,63% (dezoito vírgula sessenta
e três por cento), índicereterente ã diferenço apurada
entre o percentual concedido no exercício de 2021 (IPCA
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4,5%) e o IGPM de janeiro de 2021 - 23,13% (índice previsto
no lei), solvendo-se inclusive o diferenço retroativa dos
nneses de janeiro o dezennbro de 2021;

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

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

Com o comprovação da existência de orçamento não existem
obstáculos para o imediato encaminhamento de minutas de resoluções
referentes à correção de todos os auxílios paro apreciação do Tribunal
Pleno e, nesse caso específico, da correção do Auxílio-Alimentaçõo,
conforme requerido pelo Entidade Sindical.

O Auxílio-Alimentaçõo se destina a subsidiar as despesas com a refeição
do servidor, tem natureza indenizatória, não impactando nos limites da
LRF e o valor atualmente pago é insuficiente poro os despesas a que se
destina, especialmente porque no nosso Estado o cesta básica é uma
das mais caras do País.

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

DOS REQUERIMENTOS:

Página 2 de 3





SindijudicíáríoES

Fundado em 28 de Novembro de 1988

www.sindiud.com.br

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

1. o encomintiamento de minuta de resolução para análise do
Tribunal Pleno, preterencialmente para a próxima sessão (31/03)
para fins de revisão do Auxílio-Alimentoção, sendo:

1.1. a revisão do Auxílio-Alimentoção com o correção do
benefício no percentual de 17,47% (dezessete vírgula
quarenta e sete por cento) referente ao IPGM de janeiro de
2022;

1.2. o revisão do Auxílio-Alimentoção com o correção do
benefício no percentual de 18,63% (dezoito vírgula sessenta
e três por cento) referente à diferença apurado entre o
percentual concedido no exercício de 2021 (IPCA) e o
IGPM de janeiro de 2021 (índice previsto no lei), solvendo-se
inclusive o diferenço retroativa dos meses de janeiro o
dezembro de 2021;

Pede Deferimento.

Vitória, ES, 25 março de 2022.
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MARIA CLÉLIA D^^^^íiaSTA ALMEIDA
presidente
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