
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PJES
RUA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA,60 - Bairro ENSEADA DO SUÁ - CEP 29050906 - Vitória - ES - www.tjes.jus.br 

DECISÃO

Processo: 2022.00.020.376 e 2021.01.273.178

 

Trata-se de requerimento administra�vo formulado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES –
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo e pelo SINDIOFICIAIS/ES
- Sindicato dos Oficiais de Jus�ça no Estado do Espírito Santo, através do qual obje�vam o reajuste da
indenização de transporte.

Subme�do o feito à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
obje�vando esclarecer acerca da disponibilidade orçamentária e financeira, foi apresentada a
manifestação de id. 1163118, de seguinte teor:

Considerado o pedido inicial relativo ao reajuste da indenização de
transporte devida à categoria dos Oficiais de Justiça, e avaliadas
as condições orçamentárias e financeiras da unidade Tribunal de
Justiça, fonte tesouro, concluímos, estudadas as demais
obrigações da unidade com despesas de custeio (outras despesas
correntes), pela possibilidade da aplicação do percentual
de 10,06% (dez vírgula zero seis por cento) sobre o valor atual
da indenização diária, percentual este correspondente ao resultado
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ano
2021.
Indenização de Transporte: R$ 136,78 x 10,06% = R$ 150,54.
Informamos que os estudos e cálculos desta Assessoria
consideraram a despesa anualizada, retroagindo os efeitos
financeiros da possível concessão à Janeiro de 2022. 

 

Feitas tais considerações, a Lei Estadual nº 9.974/2013/2002, assim estabelece no
ar�go 1º, parágrafo único:

Art. 4º As custas processuais abrangem todos os atos processuais
das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito,
inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor,
secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas
com publicação de editais, avisos e anúncios, condução de oficial,
remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador,
depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais
não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio
do Tribunal de Justiça. (Nova redação dada pela Lei n°
10.178/2014)

Por sua vez, a Resolução TJES nº 12/2017, prevê em seu art. 1º que "o valor diário da
indenização de transporte será de R$ 136,78 (cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)."

No caso, de acordo com a manifestação da Assessoria de Planejamento, Orçamento e
Gestão Estratégica, a viabilidade de alteração de tal valor somente é possível mediante a aplicação do
índice IPCA/IBGE, índice este, inclusive, oficial de medição da inflação.

Portanto, conforme manifestação da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Estratégica, autorizo a alteração do valor da indenização de transporte com base no



IPCA/IBGE, retroa�va a janeiro/2021, condicionada à aprovação pelo egrégio Tribunal Pleno.

Remeta-se o feito à Secretaria Geral para inclusão em pauta administra�va do e.
Tribunal Pleno da minuta de Resolução.

 

Vitória, 12 de maio de 2022.

 

Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA 
Presidente
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