
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO – ES – 04/07/2012 

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

 

VALE ALIMENTAÇÃO 
Conforme acordado em reunião ocorrida ontem entre a Diretoria do Sindicato e a 
Administração do Tribunal de Justiça, foi definido o valor do ticket alimentação de R$ 
34,57 ao dia (trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), totalizando um valor de R$ 
760,60 (setecentos e sessenta reais e sessenta centavos) mensal. 
Está prevista a votação do novo valor na Sessão do Tribunal Pleno de amanhã (05/07). 
 

ATENÇÃO SERVIDORES!!! 
 

Estejam atentos ao cronograma das audiências de Orçamento Participativo para 2013 que 
acontecerão nas comarcas conforme divulgado anteriormente. Procurem apresentar 
propostas de interesse da categoria nessas audiências, para que a categoria não seja 
esquecida no momento da votação do referido plano orçamentário.  
 

SINDIJUDICIÁRIO É O ÚNICO REPRESENTANTE DOS 
OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 

Na segunda, dia 02/07/2012 foi publicado no Diário Oficial da União n.º 126 - Seção: 1 - 
Página: 130 a alteração no registro sindical do SINDIJUDICIÁRIO/ES, conforme 
determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região em 08/03/2012.  
 

Confira a publicação:  “O Chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho e Emprego,e a 
Nota Técnica nº 166/2012/AIP/SRT/MTE, resolve CANCELAR A ANOTAÇÃO, no 
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, do Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário no Estado do Espírito Santo, CNPJ nº 31.815.772/0001-05, Processo: 
24200.001565/90-28 que retirou de sua representação a categoria dos "Oficiais de justiça 
ativos, inativos e pensionistas (do mesmo cargo) do Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo, residentes na capital e em todas as comarcas e municípios do Estado do 
Espírito Santo", voltando a representar a categoria dos Servidores do Poder Judiciário na 
base territorial estadual do Espírito Santo em cumprimento a decisão judicial proferida 
nos autos do processo de nº 0000480-76.2011.5.10.0005.” 
 

Vale recordar que a sentença proferida pela 2.ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública 
Estadual de Vitória – Processo n.º 024.10.020330-6 também reforça a decisão do 
TRT/10.ª Região, reconhecendo o SINDIJUDICIÁRIO/ES como único representante da 
categoria. 
 

SOMENTE EXPEDIENTE INTERNO ÀS SEXTAS 
 

Tendo em vista a atualização do cadastro dos processos e procedimentos administrativos 
(PAD) de servidores existentes na Diretoria Jurídica ser necessária, a referida Diretoria 
não fará expediente externo às sextas-feiras. A exceção acontecerá somente para 
audiências e atendimentos já agendados. Contamos com a compreensão dos servidores 
uma vez que tal medida visa a agilidade no atendimento aos sindicalizados.  

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


