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

 
PARCELA DOS 11,98% SERÁ REAJUSTADA 

 
Informamos que em reunião na tarde de hoje, do Presidente do Sindicato, Carlos 
Thadeu Teixeira Duarte com o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Pedro Valls Feu Rosa, o Secretário Geral do Tribunal de Justiça, José de Magalhães 
Neto, ficou acordado que a parcela referente aos 11,98% paga aos servidores que têm 
direito, passará de R$ 500,00 para R$ 750,00 a partir do corrente. Informamos ainda 
que 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. 

 

PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE 

O Presidente do Sindijudiciário, Sr. Carlos Thadeu Teixeira Duarte, acompanhado da 
Assessora da Presidência, Dr.ª Thanany Machado Dario compareceram em reunião 
com o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na 
tarde dessa terça-feira, juntamente com as demais Entidades Sindicais pertencentes ao 
Fórum dos Precatórios, entre elas, Sindipúblicos, Sindilegis, Sindiupes, Sindipol, 
ASPOMIRES, Associação de Cabos e Soldados da PMES, e outras.  
Ficou decidido nessa reunião que os trabalhos de perícia preliminar do recálculo dos 
precatórios da trimestralidade serão brevemente iniciados, com acompanhamento 
pelos Sindicatos envolvidos através de Assistentes de perícia da confiança de cada 
Entidade. Ainda segundo o Presidente do Tribunal a expectativa é de que as 
negociações com o Governo se iniciem ainda em meados de junho do corrente ano. 

 
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 

 


