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11,98% - VITÓRIA DE VIRADA!! 
 

De forma surpreendente, o nosso Sindicato virou o jogo e conquistou o tão 
postergado “11,98%” junto ao STJ (RESP 994279). Enquanto alguns acreditavam 
que tudo estava perdido, o nosso Sindicato reverteu em favor dos seus 
sindicalizados, na ação ordinária a queda provisória vivenciada no mandado de 
segurança. Em uma reação rápida, conquistamos essa VITÓRIA histórica. Dessa 
forma, a Diretoria cumpre com o planejado e conquista os 11,98% nesse segundo 
semestre. Agradecemos a todos que nos apoiaram no momento mais difícil que esta 
Diretoria passou. Essa vitória vem como presente para nós Servidores, nas 
proximidades do nosso dia. 

Parabéns!! Essa VITÓRIA é nossa!!! 
 
 

28 DE OUTUBRO 
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 

O QUE TEMOS PARA COMEMORAR?? 
 
O serviço público é uma das mais importantes tarefas de uma nação. Em todas as 
civilizações, é interessante identificar a importância do tratamento dado aos que 
exerciam funções de governo, desde o escriba até o que cuidava dos sinetes do 
príncipe. Nenhum povo deixou de, por formas diversas, respeitar aqueles que se 
dedicavam à função pública, ora por reverência e reconhecimento ou gratidão, ora 
também por interesse ou medo. 
 
No nosso Estado, infelizmente, mesmo prestando relevantes serviços, os nossos 
Servidores, especialmente os vinculados à Assembléia Legislativa são colocados à 
margem: diferenciação de tratamento (internamente), não cumprimento de acordos, 
11,98%, terço constitucional, auxílio creche, auxílio saúde, ATS, plano de carreira e 
re-enquadramento, perdas salariais de 44,10%, entre outros. 
 
Silenciar sobre essa discriminação neste dia dedicado a você, SERVIDOR é 
comemorar apenas com feriado uma data que merece exame de consciência por 
parte dos nossos Parlamentares.  
 
Recebam Servidores Públicos a nossa homenagem, a nossa gratidão e o nosso 
apelo para que não deixem o serviço público e o exerçam com orgulho. Quando os 
bons desistem o mal triunfa! O bem precisa vencer e os Servidores Públicos terão 
papel decisivo. 

 
 

A Diretoria 
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SINDICATO BUSCA ISONOMIA DE 
TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO 

ENQUADRAMENTO 
 
O Sindicato pleiteou a revisão do 
enquadramento dos servidores 
reintegrados (Concurso 1995) utilizando-
se para o caso o mesmo critério 
temporal utilizado para a promoção dos 
Procuradores, conforme Ato n.º 
1.547/2.000 (Processo n.º 083571). 
 

 
SINDICATO PLEITEIA 

ADMINISTRATIVAMENTE 
CUMPRIMENTO DE DECISÕES 

JUDICIAIS: 
 

Em razão da prolatação das sentenças nos 
processos 024.050.038.751 e 
024.050.075.515, ambos em trâmite na 1.ª 
Vara dos Feitos da Fazenda Pública 
Estadual de Vitória, o Sindicato requereu 
administrativamente o cumprimento das 
mesmas sem necessidade do 
procedimento judicial (Processo n.º 
083586). 

 
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONCURSO 

ABERTO PELO EDITAL N.º 01/2006 
 
Com base no Ato n.º 3.252/2.008 da Mesa 
Diretora que anulou o concurso aberto pelo 
Edital n.º 01/2.007, o Sindicato pleiteou em 
atenção ao princípio da moralidade e 
razoabilidade, a nulidade do concurso 
instaurado pelo Edital n.º 01/2.006 e 
realizado pelo Núcleo de Computação 
Eletrônica (NCE/UFRJ). 

 
ABONO NATALINO 

 
O nosso Sindicato em 
consonância com os demais 
sindicatos dos servidores do 
Estado requereu a concessão de 
abono natalino no valor de R$ 
3.000,00  (Processo n.º 083646). 

 
SINDICATO COBRA DA ALES AÇÕES 

CONCRETAS CONTRA O 
NEPOTISMO: 

 
O Sindicato requereu junto à Mesa 
Diretora a listagem de parentes 
solicitada aos senhores deputados para 
uma rigorosa fiscalização a teor do que 
dispõe a Súmula Vinculante n.º 13 do 
STF. O Sindicato está de olho e convoca 
seus sindicalizados a denunciarem os 
casos irregulares (083403). 

 
SINDICATO PLEITEIA INCLUSÃO DO 
COMPROMISSO PARLAMENTAR N.º 
01/2.007 NO ORÇAMENTO DE 2.009: 

 
No sentido de viabilizar meios e condições 
favoráveis para um possível reajuste no 
ano de 2.009, o Sindicato interpôs dois 
requerimentos: ao Presidente da Comissão 
de Finanças e ao Líder do Governo 
pleiteando a inclusão do percentual de 30% 
prometido pelos Senhores Parlamentares 
aos Servidores na LOA/2.009. 
 

SINDICATO APOIA SEUS 
SINDICALIZADOS NO CASO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS (I) 
 
Diante de todos os questionamentos legais 
apresentados face às determinações 
judiciais que prescrevem o desconto em 
folha de 30% dos vencimentos dos 
servidores constantes das ações judiciais 
referentes ao Concurso de 1.995, o 
Sindicato protocolou junto à Casa, 
requerimento (083653) solicitando a 
suspensão do cumprimento das mesmas 
para exame das ilegalidades apontadas. 

 
SINDICATO APOIA SEUS 

SINDICALIZADOS NO CASO DE 
COBRANÇA DE HONORÁRIOS (II) 

 
Paralelamente ao pedido de suspensão do 
cumprimento dessas decisões judiciais que 
autorizam o desconto em folha do servidor, 
o Sindicato convoca os seus sindicalizados 
que se sentirem prejudicados com essa 
questão a nos procurarem para maiores 
esclarecimentos e posterior providências. 

 



 


