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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

DIFERENÇAS DO CRÉDITO ROTATIVO 
 
Desde as primeiras informações sobre o crédito rotativo, o 
SINDIJUDICIÁRIO/ES vem adotando providências para apurar a existência 
ou não de saldo ou direito em favor dos servidores. 
 
Após análise de alguns extratos enviados por servidores, o Jurídico do 
Sindicato verificou que não existia, naqueles casos, saldo credor apurado, 
mas que as referidas contas estavam zeradas. Entretanto, para confirmação 
do constatado pelo Jurídico, o SINDIJUDICIÁRIO/ES oficiou ao Banestes 
para obter maiores informações.  
 
Paralelamente a essa solicitação, o Sindicato buscou informações junto ao 
Tribunal, onde foi informado que os débitos e encargos oriundos do crédito 
rotativo do período de 1998 foram amortizados pelo Tribunal e não pelos 
servidores. 
 
Agora por meio do ofício Presi n.º 003/2016 o Banestes confirmou as 
constatações do Jurídico e informou que não há registros no Banco de 
créditos pendentes em favor dos sindicalizados ao SINDIJUDICIÁRIO/ES, 
encerrando, assim, qualquer dúvida sobre o tema. 
 
Saiba o que é crédito rotativo: O crédito rotativo foi uma espécie de 

empréstimo feito pelo Banestes a todos os servidores públicos estaduais na 
época do Governador Vitor Buaiz em razão do atraso no pagamento de 
salários de outubro a dezembro de 1998. 
 
Com o pagamento do principal pelo Governo, os servidores públicos tiveram 
de arcar com os juros e encargos financeiros. No caso dos trabalhadores do 
Judiciário foi apurado que o Tribunal de Justiça custeou tais despesas. 
 
No entanto, para os demais servidores não houve esse suporte por seus 
respectivos órgãos empregadores e as entidades representativas 
interpuseram à época ações para que os servidores fossem ressarcidos 
dessas despesas bancárias (juros e encargos), pois o principal foi suportado 
pelo Estado. 
 
Exatamente em razão da publicação de sentenças no final do ano passado 
sobre o tema é que gerou essa onda de informações entre os servidores, o 
que levou o SINDIJUDICIÁRIO/ES a entender o caso e esclarecer aos seus 

filiados que em relação ao crédito rotativo não há saldo credor e ou direito a 
ser buscado. 



 

SINDICATO PLEITEIA PAGAMENTO EM DOBRO DO 
TERÇO DE FÉRIAS 

 
Em razão das reclamações feitas pelos servidores quanto ao não pagamento 
do terço de férias no prazo legal, o Sindicato requereu à presidência do TJES 
- (Protocolo 2016.00.063.478) - que seja aplicada subsidiariamente a 
legislação trabalhista e efetuado o pagamento em dobro do terço 
constitucional de férias dos trabalhadores que tiveram o direito pago com 
atraso. 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES também requereu a institucionalização de 

procedimento prevendo o pagamento do terço de férias no mês 
imediatamente anterior ao gozo das férias, por meio de Resolução ou outro 
ato normativo, assim como é feito no Poder Executivo para evitar qualquer 
tipo de questionamento quanto à interpretação do artigo 107 do Estatuto dos 
Servidores Estaduais. 
 

SANCIONADA LEI QUE VEDA POSSIBILIDADE DE ACORDO 
NO PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDE 

 
No final do mês de dezembro de 2015, o governo do Estado sancionou e 
publicou a Lei n.º 10.475 de 21/12/2015 que trata da realização de acordos 
em sede de execução judicial e precatórios. 
 
Posteriormente, em 11/01/2016, publicou o Decreto n.º 3925-R que dispõe 
sobre a aplicação de recursos vinculados para pagamento de precatórios e 
regulamentou a Lei n.º 10.475. 
 
Em ambos os atos normativos, o governo do Estado deixou clara a sua 
intenção em não negociar nos casos dos chamados Precatórios da 
Trimestralidade quando nos artigos 4.º da Lei n.º 10.475/2015 e 1.º, § 6.º do 
Decreto n.º 3925-R dispôs que os precatórios cuja exigibilidade ou validade 
dos títulos ou seus valores estejam sendo questionadas judicialmente não 
serão objetos de proposta de acordo, ainda que constante da lista de 
precatórios em ordem cronológica por força de decisão judicial ou 
administrativa. 
 
Infelizmente a política do atual governo do Estado é da inexistência de 
diálogo com seus trabalhadores e, com isso, a solução dos referidos 
precatórios fica nas mãos do Judiciário. 
 
O processo do Sindicato se encontra hoje junto ao STJ com o ministro 
Benedito Gonçalves aguardando dia para julgamento (REsp nº 1374686). 
 
Em razão do recesso do STJ se estender até fevereiro, o Sindicato espera 
que até março saia a data do julgamento. 

 
A DIRETORIA 


