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11,98% - CONFIRMADA VITÓRIA DOS SERVIDORES 
 
No último dia 28 (vinte e oito) de abril, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Espírito 
Santo no Processo dos 11,98%. A decisão monocrática foi publicada no dia 11/05/2.009. Vale 
relembrar que, no mês passado e no último dia 06/05, o Presidente do Sindicato esteve em 
Brasília cobrando agilidade no processo. Enquanto isso o Sindicato vem buscando meios 
administrativos e políticos para que o mais breve possível possamos sanar essa injusta 
discriminação feita com os servidores da Assembleia. Iniciando suas articulações, no dia 04 de 
maio, o Presidente Leandro Machado e a advogada Mônica Perin se reuniram com a 
Assessoria do Deputado Marcelo Coelho para prestar maiores esclarecimentos sobre o tema. 
Avançando nas negociações, no dia 12 de maio, a reunião foi realizada diretamente com o 
Deputado Marcelo Coelho (1.º Secretário e responsável pela intermediação), o Presidente do 
Sindicato, Leandro Machado e o advogado Luiz Fernando onde foram solicitadas outras 
informações para o prosseguimento das discussões. 
 

MARCHA DOS PRECATÓRIOS 
 

Na quarta, dia 06 de maio aconteceu em Brasília a Marcha em Defesa da Cidadania e do 
Poder Judiciário, organizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A 
mobilização reuniu, além da advocacia brasileira, membros do Poder Judiciário e de entidades 
de classe contra a aprovação da PEC n.º 12 já aprovada pelo Senado, que institui novo regime 
para pagamentos de dívidas reconhecidas pela Justiça (Precatórios). Com o entendimento 
unânime de que a PEC n.º 12 é um atentado à dignidade dos nossos servidores, os líderes 
sindicais capixabas levaram representantes das entidades para reforçar o movimento e 
sensibilizar os nossos Parlamentares contra a aprovação de tal Emenda Constitucional e o 
impacto desta na vida dos servidores. Aqui no Estado, as Entidades Sindicais que compõem o 
Fórum Permanente pelo Pagamento dos Precatórios, bem como o Presidente do SINDILEGIS 
marcaram presença na manifestação: 
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FÓRUM PELO PAGAMENTO DOS 
PRECATÓRIOS 

 
Nos dias 27 e 28 de abril foram realizadas 
novas reuniões do Fórum Permanente pelo 
Pagamento dos Precatórios. O principal 
ponto das reuniões foi a mobilização dos 
servidores no Estado para fazerem 
presença na Marcha dos Precatórios (vide 
acima) e para prepararem a Quarta 
Conferência dos Precatórios prevista para o 
dia 21 de maio. 

 
FÓRUM DE ACOMPANHAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA 
 
No mês passado, o IPAJM publicou Portaria 
formando comissão para avaliação dos 
benefícios e rubricas pagas aos servidores 
e sua relação com as mesmas parcelas 
concedidas pelo Regime Geral da 
Previdência. Preocupados com o impacto 
de eventuais medidas na vida dos 
servidores, as entidades sindicais prometem 
uma fiscalização rigorosa. Servidor fique 
atento! 

 
ENCONTRO DA FENALE E DA UNALE 

 
Nos dias 27 a 29 de maio será realizado em 
Belém, paralelamente ao Encontro da 
UNALE, o XXII Encontro da FENALE – 
Federação Nacional dos Servidores dos 
Poderes Legislativos Federais, Estaduais e 
do DF. O tema do encontro é “Legislativo:  
Poder Independente, Servidor 
Respeitado”. Inscrições pelo site da 
UNALE: www.unale.org.br 

 
PROPOSIÇÃO PARA COMISSÃO DE 

ESTRUTURAÇÃO 
 

O SINDILEGIS vem estudando e 
preparando diversas propostas para serem 
apresentadas à Comissão de Estruturação 
da Assembleia e convoca seus servidores a 
encaminharem também suas sugestões 
para o Sindicato, a fim de que, todas as 
proposições sejam enviadas em conjunto. 
 

 
03 DE MAIO – DIA NACIONAL DO 

TAQUÍGRAFO 
O Dia Nacional do Taquígrafo, 3 de maio, 
foi consagrado no calendário nacional por 
decisão unânime no I Congresso Brasileiro 
de Taquigrafia realizado em 1950. Todos 
sabemos a grande importância de ver, 
integralmente, registrada e preservada para 
a posteridade a atuação de cada 
parlamentar expressa nos debates políticos. 
O registro integral, através da taquigrafia, 
dos pronunciamentos dos Parlamentares e 
das manifestações da sociedade como um 
todo é, sem dúvida, a melhor maneira de 
assegurar a concretização da memória 
Legislativa. Parabéns, Taquígrafas(os)! 

 
QUARTA CONFERÊNCIA DOS 

PRECATÓRIOS 
No próximo dia 21 de maio, a partir das 9h 
será realizada no Auditório do Tribunal de 
Contas a Quarta Conferência dos 
Precatórios. Na conferência serão tratados 
os seguintes temas: Os efeitos da PEC 
12/06, Proposta de criação do Fundo 
Nacional de Pagamento dos Precatórios,  
Precatórios  e a Trimestralidade e possíveis 
negociações. A conferência será encerrada 
com uma caminhada até a ALES. Todos  
são convidados e convocados a participar 
dos debates sobre tema tão importante para 
os servidores estaduais capixabas.  

Participem! 
 
 

REAJUSTE DE 4% PARA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
No último dia 15 de maio foram publicadas 
no Diário Oficial do Estado, as Leis n.ºs 
9.152 (Executivo), 9.153 (Legislativo) e 
9.154 (Judiciário) que reajustaram os 
vencimentos, proventos e pensões dos 
servidores públicos dos Três Poderes em 
apenas 4% conforme havia determinado o 
Senhor Governador. E a pergunta que não 
quer calar: Onde está a independência dos 
Poderes? 

 
 REAJUSTE II – A DESCULPA DA VEZ 
A desculpa da vez é a crise econômica e no 
Plenário da ALES na semana passada, 
Deputados elogiavam a postura do 
Governador em conceder, mesmo nesse 
momento de crise, enquanto grandes 
empresas estão reduzindo seus quadros, 
reajuste pouco abaixo da inflação (4% x 
6%). Estranhamente nos anos anteriores 
quando o Estado se encontrava em 
situação financeira confortável, os reajustes 
eram concedidos bem abaixo do índice 
inflacionário. Quais eram as desculpas da 
época mesmo??!! 
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