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ORÇAMENTO APROVADO EM ASSEMBLEIA 
 

Servidores aprovaram por unanimidade as contas de 2012 do Sindijudiciário e a 
Proposta Orçamentária do Sindicato para 2013. Os interessados poderão verificar o 
conteúdo aprovado no site do Sindicato. 
 

AUXÍLIO CRECHE 
 

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa 
referendou durante reunião com o Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu 
Teixeira Duarte, o que já havia sido acordado entre a Diretoria do Sindijudiciário e a 
Assessoria Econômica da Presidência do TJ. Ficou acertado que o Auxílio Creche dos 
filhos (seis anos de idade) de trabalhadores do Judiciário será no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) a serem recebidos na data da publicação da resolução. A referida 
resolução deverá ser votada em sessão do Tribunal Pleno que ocorrerá provavelmente 
na próxima segunda-feira (25/03). 
 

RESOLUÇÃO 153 
 

Na mesma reunião realizada nessa manhã no Tribunal de Justiça, foi fechado acordo 
da Resolução 153 que vinha sendo tratado pela Assessoria Econômica do TJES, os 
Diretores do Sindicato Paulo Antônio Rocha Ferrari e Francisco Manoel Bitencourt, 
além de Assessores da Corregedoria do TJES. O valor da indenização de transporte 
dos Oficiais de Justiça que hoje é de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) passará para 
R$ 80,00 (oitenta reais) a partir de abril de 2013. Vale destacar que esse valor será até 
a regulamentação da referida Resolução, elaborada por uma comissão com 
representantes do Sindicato, TJES e Corregedoria Geral de Justiça. 
 

REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE ISONOMIA 
 

Hoje pela manhã, em reunião da Diretoria do Sindicato com a Equipe Econômica do 
TJES verificou-se que de alguns servidores de 1ª e 2ª Entrâncias foram descontados 
os valores pagos no dia 28 de dezembro a título de retroatividade. Vale destacar que 
na época, foi pago o valor do enquadramento da letra sem abatimento da 
complementação salarial da época (paridade). 
O Sindijudiciário entende que a isonomia não ocorreu como foi desejado e proposto 
pelos servidores, tanto que buscará judicialmente a proposta aprovada em Assembleia 
Geral em virtude das dificuldades para sua aprovação junto ao TJES e Assembleis 
Legislativa (chegando a aproximadamente seis meses de negociações antes da 
votação e aprovação) mas, entende ainda que não é verdadeira a afirmação de alguns 
servidores, de que não obtiveram vantagens, haja vista que os que devolveram, é  
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porque não tratava-se de salário, mas sim complementação. A partir da isonomia os 
servidores terão os salários bem como suas vantagens sobre esses valores. 

 
IMPOSTO SINDICAL 

 
O Sindicato informa que o imposto sindical é baseado na Portaria 3.397 de 16 de 
outubro de 1978 e trata-se de assunto regulamentado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). E conforme nota técnica SRTE/SERET/ES/Nº03 do processo nº 
46207.002658/2012-82 requerida pelo Sindijudiciário que na época consultou o 
referido Ministério sobre a possibilidade de devolução do imposto supracitado e, 
conforme consta na referida nota técnica há a impossibilidade da devolução do 
imposto por se tratar de recurso pertencente a sindicatos, federações, confederações e 
“Conta Especial Salário e Emprego - FAT”, por isso, por decisão de Assembleia 
Geral e atendendo sugestão da Diretoria, o Sindicato abriu mão do recebimento da 
contribuição mensal dos trabalhadores sindicalizados no mês em que ocorre o 
desconto do referido imposto. A referida nota técnica encontra-se no site do 
Sindicato: www.sindjud.org.br , na seção notícias. 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO, convoca todos os seus 
Sindicalizados, em especial os Analistas Judiciários – Oficiais de Justiça, 
conforme o Art. 23, § 1º da Carta Estatutária, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em 27/03/13, quarta-feira, às 9 horas em 
primeira chamada, e às 9h30, em segunda chamada, com qualquer número de 
sindicalizados no Auditório do Sindijudiciário, sito na Rua Neves Armond, nº 20, 
Praia do Suá, (ao lado da Igreja São Pedro), nesta capital para discutir a seguinte 
pauta: 

- Ciência e análise das negociações acerca da Resolução 153 do CNJ. 

Vitória (ES), 23 de março de 2013. 
Carlos Thadeu Teixeira Duarte 
Presidente do Sindijudiciário 

 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


