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

Doutor FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: 11,98% - Pagamento das diferenças a todos os
beneficiários - Pleito formulado com base no julgamento
da ADI 4357 e 4425. Nulidade do acórdão do TCES
proferido na Consulta n.° 00504/2020-3 nos autos do
Processo n.° 5026950-55.2021.8.08.0024. Decisão de
caráter geral e não apenas de efeitos restritos entre as
partes. Necessidade de continuidade do pagamento das
demais rubricas. Demonstração da existência de
orçamento pelo TJES. Encamintiamento urgente de
minuta para o Pleno paro aprovação.

Processo n.° 2020.00.042.917

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, Teletone (27)
3357 5000, por sua Presidente, Maria Clélia da Costa Almeida, vem à
presença de Vosso Excelência, expor o que se segue para ao final
requerer:

Em janeiro de 2020, o SINDIJUDICIÁRIO/ES pleiteou a então
administração do TJES a atualização individual de todos os débitos
relacionados à diferença do coso dos 11,98% (onze vírgula noventa e
oito por cento) dos servidores ativos e inativos, com base no IPCA-E, a
partir da repercussão nacional gerada pelo julgamento da ADI 4357 e
4425.

Com o seguimento ao feito administrativo, o pedido foi deferido,
dividindo-se os beneficiários em grupos e autorizado o pagamento
conforme a disponibilidade orçamentária naquele momento.
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Ocorre que, após o referido pagamento parcial (somente o juros, estes
em suo integrolidode) e com a publicação do acórdão proferido na
consulta n° 00504/2020-3 de competência do TCEES, o então

administração do PJES suspendeu o pagamento dos demais
componentes referentes ao coso dos 11,98% (com o atualização pelo
IPCA-E).

Posteriormente, o Entidade Síndica! tez prova a partir da juntada de
decisão liminar proferida nos autos do Processo n.° 5026950-
55.2021.8.08.0024 em trâmite no 1 .° Varo dos Feitos do Fazenda Pública

Estadual de Vitória, onde foi concedida a liminar pleiteada pela
AMAGES e suspendeu os efeitos do acórdão lançado no consulta n°
00504/2020-3, autorizando a continuidade dos pagamentos para os
substituídos.

Em razão do suspensão dos efeitos do acórdão prolotodo pelo e.
Tribunal de Contas na Consulta n° 00504/2020-3 na 48° Sessão Ordinário

do Plenário em 14.09.2021 por determinação judicial, seus efeitos são
gerais e não apenas entre as partes, podendo ser aplicado ao presente
processo administrativo.

Não obstante o tempo decorrido entre o referido pedido e a presente
dota o administração desse PJES não deu continuidade ao caso
permanecendo omissa com o categoria.

Ontem, dia 24/03/2022, em sessão plenário 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 para o pagamento dos diferenças pleiteadas nesses autos.

DOS REQUERIMENTOS:

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

1. seja determinado o seguimento do presente processo, com o
pagamento dos demais componentes (juros e correções) dos cálculos
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elaborados pela Coordenadoria de Pagamento para todos os grupos
elencodos.

Pede Deferimento.

Vitória, ES, 25 de mgrço de 2022.

ALMEIDAMARIA CLEUA
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