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Vitória, 09 de dezembro de 2010. 

MENSAGEM N°   009/2010          

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

A propositura do presente Projeto de Lei tem por objetivo garantir à magistratura 

estadual o direito ao recebimento de resíduo vencimental a que fazem jus os 

magistrados capixabas no período que compreende 1º de janeiro de 2005 à 1º de 

junho de 2006, devido à inobservância estadual às regras estabelecidas pelo artigo 93, 

inciso V da Constituição Federal e pelo artigo 125 da Lei Complementar Estadual nº 

234/02, quando da fixação, pela Lei Federal nº 11.143/05, dos subsídios dos 

Ministros do STF a partir de 1º de janeiro de 2005 e 1º de janeiro de 2006. 

 

Desta forma, criou-se um lapso temporal de 18 meses entre o dia 1º de janeiro de 

2005, data em que pela Lei Federal nº 11.143/05 passou a vigorar o novo subsídio 

dos Ministros do STF, e o dia 1º de julho de 2006, data da fixação, por parte da Lei 

Estadual nº 355/2006, do termo inicial da concessão do novo subsídio aos 

magistrados estaduais. 

 

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Des. MANOEL ALVES RABELO 

Presidente TJES 

 

 

Exmo. Sr. 

Deputado Estadual ELCIO ALVARES 

DD. Presidente da Augusta  Assembléia Legislativa do  Estado do  Espírito 

Santo 

VITÓRIA - ES 

 

 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

Página 1 de 2 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2010 

 

 

        Dispõe   sobre os  subsídios dos  

                                                                            Membros do Poder Judiciário do 

                                                                  Estado do Espírito Santo.      

 

 

Art. 1º - O subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 

estabelecido pelos parâmetros dos arts. 1º e 3º da Lei Federal nº 11.143/2005, tem 

vigência a partir de 1º de janeiro de 2005, atendido o disposto no artigo 37, inciso XI 

da Constituição Federal. 

 

 

Art. 2º. Aos membros inativos e pensionistas do Poder Judiciário Estadual aplicam-

se todas as disposições desta Lei Complementar. 

 

 

Art 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias, que serão suplementadas caso necessário, observado o 

disposto no art. 169  da Constituição Federal e as normas pertinentes à Lei 

Complementar nº 101, de 04 de março de 2000, pagas em parcelas de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e financeira da Instituição. 

 

 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos 

financeiros produzidos pelo art. 1º desta lei, e revogando o art. 1º da Lei 

Complementar nº 355, de 22 de janeiro de 2006. 

 

 

Vitória,   09 de dezembro de 2010.  

 

 

Des. MANOEL ALVES RABELO 

Presidente TJES  
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REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

 

  O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 

cumprimento à Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem 

como à Lei Estadual nº 4.890/94, informa que a aprovação do presente Projeto de 

Lei, que dispõe sobre os subsídios da Magistratura Estadual, garantindo o direito ao 

recimento de um resíduo vencimental a ser pago de forma parcelada, ocasionará uma 

elevação média anual estimada em 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento) nos 

gastos com pessoal do Poder Judiciário, até quitação total da obrigação, 

considerando-se como referência o valor proposto para o orçamento do exercício de 

2011 na rubrica de pessoal – unidade Tribunal de Justiça. 

 

  Na oportunidade esclarecemos que há rubrica orçamentária inserida na 

proposta deste Tribunal para o exercício de 2011 capaz de alocar a despesa 

pretendida e de receber suplementação orçamentária, caso necessário. 

 

 

 

Vitória, 09 de dezembro de 2010. 

 

 

Des. MANOEL ALVES RABELO 

Presidente TJES 

 

 

 

 

 

 

 

 


