
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 23/04/2013 

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

 

PAGAMENTO APOSENTADOS 
 

Informamos que o pagamento dos aposentados não foi creditado ontem como esperado, tendo 
em vista que os valores foram repassados ao IPAJM na última sexta-feira e o referido 
Instituto tem prazo de 48 horas para processá-los. 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 

O Ato nº 604/2013 relativo à avaliação de desempenho dos servidores deverá ser republicado 
em virtude de não ter constado o item 3 (três) FATOR CONHECIMENTO DO 
TRABALHO. 
  

ENCONTRO DOS DELEGADOS SINDICAIS 
 

A Diretoria do Sindijudiciário novamente convoca todos os Delegados Sindicais, Suplentes 
e/ou representantes nomeados pelos servidores nas Comarcas, membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, além de suplentes da Diretoria para participarem do Encontro Anual 
dos Delegados Sindicais 2013 que será realizado no Bristol Alameda Vitória, na Avenida 
Dante Michelini, orla de Camburi, nos dias 26, 27 e 28 de abril (próximo final de semana). 

Informamos ainda que o jantar de sexta-feira (26/04/13) será servido apenas aos 
servidores que estiverem hospedados no hotel. 

 

INTERESSES DO TRABALHADOR 
 

O Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte estará em Brasília amanhã 
para acompanhar o trâmite da PEC190/2007 que trata da criação de um Estatuto único para o 
Judiciário do país. De lá seguirá para Curitiba, no Paraná, onde participará do Encontro do 
Coletivo Jurídico da Federação Nacional do Judiciário nos Estados (FENAJUD) (com as 
despesas pagas por aquela entidade, no qual tratará dos seguintes assuntos: o desconto do 
Imposto de Renda dos servidores aposentados e pensionistas, objeto de Amicus Curiae na 
ADI nº 3889 que tramita no STF e de Recurso Administrativo junto à Presidência do TJES 
solicitando a exclusão do IR retido na fonte de pensionistas e servidores inativos, das 
despesas totais do TJES com pessoal até que se decida a ação no STF. Na oportunidade 
também será tratada a questão do aporte financeiro. Caso o Sindijudiciário seja vitorioso 
nesses dois pleitos, teremos o implemento de mais de R$150 milhões no orçamento do 
Judiciário para que sejam investidos no servidor.  
Esses dois temas foram objeto de palestra do Presidente do Sindicato durante recente 
encontro da FENAJUD em Brasília e essa entidade resolveu encampar a luta. 

 
“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


