
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 04/01/2013 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DE 1.ª E 2.ª 
ENTRÂNCIAS 

 
O Sindicato informa que após o pagamento ocorrido no dia 28/12/12 para os ativos e 

no dia 03/01 ou 04/01 para os aposentados, o Tribunal de Justiça, via CEPRO 

promoverá o reenquadramento dos servidores de 1.ª e 2.ª Entrâncias na Tabela XI-A 

da Lei n.º 9.967/2012 de 26/12/2012 o que proporcionará em vários casos o 

pagamento de valores retroativos. 

Informamos, ainda, que o Sindicato está pleiteando o retroativo sobre os reflexos 

(assiduidade, ATS, férias, risco de vida, entre outros) para os servidores enquadrados 

no nível A da Tabela XI-A. 

 

 
PAGAMENTO INTEGRAL DOS 11,98 PARA OS PORTADORES DE 

DOENÇA GRAVE 

 

O Tribunal de Justiça no final do mês de dezembro iniciou o pagamento integral dos 

11,98% para os aposentados portadores de doenças graves, respeitando a ordem de 

protocolização dos requerimentos e se foi juntado aos mesmos os laudos atualizados. 

Os que protocoloram o requerimento com laudos antigos terão de atualizá-los e 

aguardar o próximo lote, assim como os maiores de 60 anos que deverão receber via 

IPAJM os valores devidos, após o pagamento dos casos que envolvem doenças 

graves, posto que é a prioridade máxima. 

 

RECADASTRAMENTO 
 

O Sindijudiciário convoca a todos os sindicalizados ativos, inativos e pensionistas, 

para atualizarem seus dados junto ao cadastro do Setor de Política Sindical. Em 

comemoração aos 25 anos do Sindicato, os que atualizarem seus dados no cadastro 

até o dia 08 de março de 2013 participarão do sorteio de 1 (uma) TV de LCD 32 

polegadas, 1 (um) notebook e 1 (um tablet). Reiteramos que só participarão do 
referido sorteio os sindicalizados que se recadastrarem até o prazo assinalado. 

Os dados poderão ser atualizados por email: polsindical@sindjud.org.br, ou nos 

telefones 3357-5029  e 3357-5030. Falar com Joseny ou Vanésia. 
 

A união é a nossa maior arma!!! 
A Diretoria 

 


