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SINDICATO/CNJ 
 

Nesta segunda-feira (17/07), o Sindijudiciário/ES protocolou, no Procedimento n.º 0000262-

81.2017.2.00.0000 da relatoria do Cons. Carlos Eduardo Dias, nova manifestação questionando a 

Resolução n.º 16/2017, publicada no último dia 11/07, reiterando as inconsistências e contrariedades à 

Resolução n.º 219 do CNJ. 

 

Os pontos apresentados pelo sindicato foram aqueles discutidos e aprovados pela categoria na 

Assembleia do dia 14/07 e previamente apresentados na reunião do dia 27/06. 

 

Agora, tendo em vista que a minuta foi transformada na Resolução n.º 16/2017 e, portanto apta a surtir 

efeitos práticos, o Sindijudiciário/ES pleiteou inclusive, liminarmente, a suspensão da sua implementação 

até que as inconsistências e contrariedades sejam sanadas. 

 

Acompanhe (Click aqui!) os pontos discutidos. 

 

 

DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 
ABONO DE FÉRIAS 

  

Em março de 2017, transitou em julgado o processo n.º 0008856-33.2010.8.08.0024 que trata de pedido 
de devolução de contribuição previdenciária cobrada indevidamente pelo IPAJM sobre o abono de férias 
(1/3 de férias). 
  
O período engloba março de 2005 a março de 2010. Entretanto, o Sindicato já apurou que somente houve 
cobranças indevidas no período de 2005 e 2006 (ver a rubrica 70136 – IPAJM – Ab. Férias). 
  
Assim, após organizar o procedimento que será adotado para a liquidação dos valores, o Sindicato 
convoca todos os sindicalizados ativos e aposentados para encaminharem suas fichas financeiras, 
referentes aos exercícios de 2005 e 2006 para a realização dos cálculos. Nem todos os servidores 
sofreram o desconto. 
                                            
Os valores não são altos e variam de acordo com o vencimento de cada servidor, mas como se trata de 
um direito reconhecido judicialmente devem ser restituídos. 
  
As fichas financeiras poderão ser retiradas do site do TJES, onde o servidor deverá clicar na aba 
“CONTRACHEQUE” – digitar seu login e senha. Ao abrir a página do servidor, o mesmo deverá clicar em 
“FOLHA DE PAGAMENTO” e depois acessar o link “FICHA FINANCEIRA” onde clicará nos exercícios 
2005 e 2006, imprimindo-os e encaminhando-os ao Sindicato. 
  
Os sindicalizados que não conseguirem acessar sua página poderão procurar a Carteira de Pagamento do 

Tribunal e solicitar as referidas fichas financeiras e envia-las para o sindicato via e-mail 

(polsindical@sindjud.com.br) ou pessoalmente. 

 

Vitória (ES), 17 de julho de 2017. 

 

A Diretoria 
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