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DECISÃO

Processo: 2022.00.020.121

 

Trata-se de requerimento administra�vo formulado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES –
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo, através do qual obje�va o
reajuste do auxílio creche, bem como a sua extensão para os dependentes maiores incapazes e para os
servidores que comprovarem gastos com cuidadoras ou babás, mediante carteira assinada e
comprovantes do INSS.

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. 1162339, de seguinte teor:

Analisado o primeiro pedido da inicial (correção do auxílio
creche) e realizados os cálculos devidos, informamos que o
orçamento aprovado para o presente exercício, unidade Tribunal
de Justiça, fonte tesouro, poderá subsidiar reajuste no AUXÍLIO
CRECHE SERVIDORES no percentual de 10,06% (dez vírgula
zero seis por cento), equivalente ao resultado do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ano 2021. Destacamos
que os cálculos realizados por esta Assessoria consideraram os
impactos da despesa anualizada, retroagindo a Janeiro de 2022 os
efeitos da possível concessão (anexamos Minuta de Ato de
concessão do reajuste, caso deferido pelo Exmo. Sr. Presidente).
Auxílio Creche: R$ 633,79 x 10,06% = R$ 697,55.
No que diz respeito ao segundo pedido da inicial, lembramos a
necessidade de bases quantitativas relativas ao número de
servidores em situação de filhos maiores incapazes e/ou cuidados
por babás ou profissionais similares, informação fundamental para
qualquer estimativa de despesa ou manifestação desta Assessoria.
Em que pese a informação juntada nos autos SEI 7001496-
14.2021.8.08.0000, entendemos pela necessidade de sua
atualização (dados mais recentes) e complementação. Sendo
assim, quanto ao segundo pedido, sugerimos o envio dos autos à
Secretaria de Gestão de Pessoas para possíveis novas
informações ou à própria Entidade requerente para melhor
subsídio do pedido.  

O art. 5º da Resolução TJES nº 012/2013, que regulamenta a concessão tal bene�cio,
prevê que "o auxílio-creche, pago em pecúnia, terá valor limite fixado e atualizado por ato da
Presidência, observada a disponibilidade orçamentária."

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 sua efe�vação com base no IPCA, retroa�va a janeiro/2022.

Em relação ao pedido de extensão do bene�cio, à Secretaria de Gestão de Pessoas para
prestar novas informações conforme sugerido pelo setor técnico (1162339).

Publique-se o respec�vo Ato.



 

Vitória, 25 de maio de 2022.

 

Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA 
Presidente
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