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PARECER TECNICO FINANCEIRO / CONTABIL 2018 

 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO 

sociedade civil de direito privado, fundado em 28/11/1988, que tem por objetivo social a defesa, 

proteção, representação e assistência da classe dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do 

Espírito Santo. 

O montante de filiados representados por essa entidade sindical, ao final de 2018 era de 2.255 

sindicalizados, tendo sido acrescido ao longo no ano com 106 novas filiações e 102 desfiliações (por 

falecimento 26 e por inadimplência 19). O Sindijudiciário tem uma representatividade de 66% da 

categoria, incluindo os ativos e os inativos. 

O orçamento de 2018 foi realizado com base no montante gasto em 2017, acrescentando ou 

diminuindo algumas despesas. 

No ano de 2018, o SINDIJUDICIARIO teve suas contas e demonstrações contábeis aprovados em 

AGO no dia 23 de março. O Plano Orçamentário Previa um Superávit Financeiro na casa de R$ 

18.850,00(Dezoito Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).  

Finalizado o exercício com Déficit na ordem de R$ 122.486,23 (Cento e Vinte e Dois Mil, 

Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) com impacto direto causado pela 

quantidade de Assembleias realizadas ao longo do ano, sendo totalizadas 22. Um dos principais 

temas foi referente aos 5% de aumento dado aos servidores do estado do ES, deixando de lado os 

servidores do TJES. Também, no ano de 2018, o Sindijudiciario completou 30 anos de sua fundação 

e em comemoração, a diretoria executiva optou pela confecção de brindes comemorativos. Já a conta 

Viagens teve desembolso maior que o orçado uma vez que a FENAJUD deixou de arcar com as 

despesas de viagem e estadia de seus representantes, passando tais despesas aos sindicatos federados. 

No Sindijudiciario, a diretora Climeni Araujo é a representante junto a federação. 

A Diretoria Executiva opera as atividades diárias de cada pasta com base no Plano Orçamentário 

projetado para cada ação, realizando sistematicamente pesquisa de mercado via orçamentos, visando 

a aquisição de bens e serviços de qualidade, eliminando o risco de onerar as despesas do sindicato. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as leis aplicáveis às sociedades 

por ações e complementadas com legislação posterior, inerentes a características da pessoa jurídica. 

O resultado das operações é apurado em conformidade com o registro contábil de competência dos 

exercícios. 

As aplicações no mercado estão registradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos 

proporcionais auferidos até a data do balanço. 

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada. As 

quotas de depreciação são calculadas pelo método linear, observando as taxas permitidas pela 

legislação tributária. Seus valores são debitados em despesas administrativas do exercício.  
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No exercício de 2018 foi realizada baixa em ativos imobilizados, que não apresentavam condições 

adequadas de uso, no montante de R$ 5.112,07 (Cinco Mil, Cento e Doze Reais e Sete Centavos), 

ativos estes que já estavam 100% depreciados. Os itens, em sua maioria, foram doados à ONG 

MORADIA E CIDADANIA/ES, criada / mantida pelos funcionários da CEF. 

O passivo circulante está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis e acrescidos, quando 

aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetários proporcionais incorridos. Vale 

resaltar que há provisão de cunho trabalhista, uma vez que há processo em andamento. 

Na tabela abaixo são demonstrados os recursos em caixa ou equivalente, conta movimento e 

aplicações financeiras do sindicato em 31/12/2018. 

 

SALDO CONTAS - CAIXA - CONTAS CORRENTES - APLICAÇÕES / SINDIJUDICIARIO 

    31/12/2018 

CX SINDICATO   6.766,10 

BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo CONTA CORRENTE 147.736,65 

BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo APLICAÇÃO 550.089,18 

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - SICOOB CONTA CORRENTE 42,67 

      

Total 704.634,60 

 

O desembolso financeiro previsto para 2018 foi coberto com retirada da aplicação financeira 

conforme aprovado em reunião de diretoria e/ou assembleia. 

Para o Exercício de 2019, o Plano Orçamentário prevê Superávit no montante de R$ 14.940,00 

(Quatorze Mil, Novecentos e Quarenta Reais). Resaltando que, com o fim da obrigatoriedade do 

Imposto Sindical, tornando-o voluntário, não foi previsto nenhum recebimento nesta conta. 

Pontos de observação pontuados por esse conselho a ser providenciados pela diretoria executiva: 

 

 Acordo ou termo de compromisso para pagamento das despesas incorridas no ano de 2018 em 

função da representação da diretora Climeni Araújo junto à FENAJUD. 

 Parecer jurídico a cerca da legalidade da contratação na nova Advogada, com carga horária 

diferenciada das já existentes para a mesma função no Sindijudiciario. 

 

O Conselho Fiscal do SINDIJUDICIARIO, em reunião realizada no dia 19 de março de 2019, na 

sede da entidade examinou as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao ano de 2018, que 

fazem parte deste parecer e, com base nos exames e ainda pelas informações prestadas pela Diretoria 
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Financeira e pela Contadora, opta-se pela aprovação das contas do ano de 2018 bem como Plano 

Orçamentário 2019. 

 

Essas são as considerações que entendemos necessárias.  

 

Atenciosamente; 

 

 

 

___________________________________ 

Josefina Prado 
Contador - CRC/ES 018442/O-2 

 
 
 
 

Conselho Fiscal 
    
 
 
 

___________________________________  ___________________________________  

            Altamir Rodrigues Xavier Junior                Claudio Martins do Nascimento 

 

 

____________________________________ 

Sergio de Araujo Nobre 
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