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DECISÃO

Processo: 7001641-36.2022.8.08.0000

 

Trata-se de requerimento administra�vo formulado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES –
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo, através do qual obje�va o
reajuste do auxílio alimentação, bem como a criação, por resolução, de um auxílio alimentação especial
de natal ou abono pecuniário a ser pago junto com o auxílio alimentação de dezembro de cada exercício.

Subme�do o feito à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
obje�vando esclarecer acerca da disponibilidade orçamentária e financeira, foi apresentada a
manifestação de id. 1163624, de seguinte teor:

Considerado o pedido inicial relativo ao reajuste do benefício
auxílio alimentação concedido aos servidores deste Poder
Judiciário,  e avaliadas as condições orçamentárias e financeiras
da unidade Tribunal de Justiça, fonte tesouro, concluímos,
estudadas as demais obrigações da unidade com despesas de
custeio (outras despesas correntes), pela impossibilidade
do reajuste pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM
(resultado de 17,79%, ano 2021), restando possível, entretanto, a
aplicação do percentual de 10,06% (dez vírgula zero seis por
cento) sobre o valor atual do benefício, percentual este
correspondente ao resultado do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, ano 2021.
Auxílio Alimentação Servidores (valor por vale): R$ 60,17 x 10,06%
= R$ 66,22.
Informamos que os estudos e cálculos desta Assessoria
consideraram a despesa anualizada, retroagindo os efeitos
financeiros da possível concessão à Janeiro de 2022.

Feitas tais considerações, a Lei Ordinária Estadual nº 7.048/2002, que concede o vale-
alimentação aos Desembargadores, Juízes e servidores a�vos do Poder Judiciário, assim estabelece no
ar�go 1º, parágrafo único:

“Art. 1º Fica concedido aos Desembargadores, Juízes e servidores
ativos do Poder Judiciário o benefício de vale-alimentação,
correspondente a vinte e dois vales.
Parágrafo único. O valor do vale-alimentação, obedecida a
disponibilidade orçamentária, será estabelecido por Resolução do
Egrégio Tribunal Pleno, sendo reajustado, anualmente, pelo IGPM-
FGV, ou, em caso de extinção deste, por outro índice oficial.”
 

Observa-se, portanto, que o valor do bene�cio, destaco, “obedecida a disponibilidade
orçamentária”, será reajustado, anualmente, pelo índice IGPM-FGV ou, no caso de sua ex�nção, por
outro índice oficial.      

Importante deixar registrado, conforme deixa claro o disposi�vo legal, que o reajuste do
vale-alimentação depende da disponibilidade orçamentária, sem a qual sua efe�vação fica
obstacularizada.

No caso, de acordo com a manifestação da Assessoria de Planejamento, Orçamento e
Gestão Estratégica, a viabilidade do reajuste somente é possível mediante a aplicação do índice



IPCA/IBGE, índice este, inclusive, o oficial de medição da inflação.

Portanto, diante da impossibilidade de aplicação do IGPM/FGV (previsto no
regramento), face à incapacidade de sua absorção pelo orçamento aprovado para o presente exercício,
para que ocorra o reajuste pretendido e não haja prejuízo aos servidores e membros deste
Poder, autorizo sua efe�vação com base no IPCA/IBGE, retroa�va a janeiro/2021, condicionada à
aprovação pelo egrégio Tribunal Pleno.

Ademais, quanto a criação, por resolução, de um auxílio alimentação especial de natal
ou abono pecuniário, esclareço que, diante da ausência de autorização legal prévia, inviável o seu
acolhimento. E, ainda que subsis�sse margem de discricionariedade do Administrador, a disponibilidade
orçamentária e financeira, conforme registrado pela Assessoria de Planejamento, impedi o deferimento
de tal pleito, uma vez que somente é possível, no momento, conceder o reajuste ao auxílio alimentação
na forma do mencionado parecer técnico.

Remeta-se o feito à Secretaria Geral para inclusão em pauta administra�va do e.
Tribunal Pleno da minuta de Resolução.

 

Vitória, 12 de maio de 2022.

 

Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA 
Presidente
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