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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado do Espírito Santo.

Doutor FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: Revisão do AUXÍLIO-CRECHE, Necessidade de
correção do benefício paro minimizar os impactos da
inflação do setor. Demonstração da existência de
orçamento pelo TJES. Encaminhamento urgente de
minuta para o Pleno para aprovação.

Processo n.° 2022.00.020.121

SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 31.815.772/0001-05, com sede
jurídica e administrativa na Rua Neves Armond, n.° 20, Praia do Suá, Vitória,
ES, CEP 29.052-280, Telefone (27) 3357 5000, por sua Presidente, Maria Clélia
da Costa Almeida, vem d presença de Vossa Excelência, expor o que se
segue para ao final requerer:

Em data de 13/01/2022, o SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolou requerimento
administrativo pleiteando a revisão dos valores do Auxílio-Creche referente
ao exercício 2022 no percentual de 13% (treze por cento).

Além do referido pedido, a Entidade Sindical requereu também:

extensão do auxílio-crecine para os dependentes maiores
incapazes e para as servidoras e servidores que
comprovarem gastos com cuidadoras ou babás,
mediante carteira assinada e comprovantes do INSS.

Não obstante o tempo decorrido entre o protocolo e a presente data
(quase três meses) a administração desse PJES não encamininou a minuta
de resolução para apreciação do Tribunal Pleno, permanecendo omissa
com a categoria, com relação ao benefício em questão e demais auxílios.

Ontem, dia 24/03/2022, em sessão plenária o e. Tribunal Pleno aprovou 02
(duas) resoluções com impactos financeiros (jurisdição estendida e
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residência jurídica), DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE LASTRO
ORÇAMENTÁRIO.

Com a comprovação da existência de orçamento não existem obstáculos
para o imediato encamintiamento de minutas de resoluções reterentes à
correção de todos os auxílios para apreciação do Tribunal Pleno e, nesse
coso especítico, da correção do Auxílio-Creche, conforme requerido pela
Entidade Sindical.

Sabe-se que a revisão do benefício em questão não está condicionada
aos aumentos praticados pelas instituições de ensino, todavia, é
importante que essa administração analise o pleito, COM URGÊNCIA, pois,
uma vez que, inúmeros direitos dos servidores estão sendo postergados,
benefícios como o Auxílio-Creche, que possuem impacto mínimo no
orçamento, podem e devem ser melhorados, a fim de valorizar o servidor
público e minimizar as perdas salariais suportadas pelos servidores. Logo, a
correção do Auxílio-Creche minimizará os prejuízos funcionais suportados
pelos servidores.

DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, requeremos, COM URGÊNCIA, a Vossa Excelência:

1. o encaminhamento de minuta de resolução para análise do Tribunal
Pleno, preferencialmente para a próxima sessão (31/03) para fins de
revisão do Auxílio-Creche, sendo:

1.1. a correção do auxílio-creche no percentual de 13%
(treze por cento);

1.2. extensão do auxílio-creche para os dependentes maiores
incapazes e para as servidoras e sen/idores que comprovarem
gastos com cuidadoras ou babás, mediante carteira assinada
e comprovantes do INSS.

Pede Deferimento.

\

Vitória, ES, 25 de/rfÇarço de 2022.

MARIA CLELIA DAi^STA ALMEIDAPresi^nte
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