
 

 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 07/02/2014 

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

 

 

 

CONVITE 

O SINDIJUDICIÁRIO convida todos os Aposentados, Pensionistas e servidores próximos a 
se aposentarem, para participarem da Reunião que acontecerá no dia 21/02/2014 (sexta-feira), 
às 09h no Auditório da Corregedoria Geral da Justiça, sito à Avenida João Baptista Parra, n. 
320, Enseada do Suá, Vitória/ES. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO - 9h Recepção – Café e 
distribuição de material - 10h Palestras – Temas - Direitos e Benefícios dos Aposentados; 
Qualidade de Vida na Terceira Idade; Precatórios, IPAJM - 11h Palestra - Integração e 
diagnóstico de necessidades para estruturação de Programas para os Aposentados e 
Pensionistas; 12h Encerramento.  

REUNIÃO I 
RISCO DE MORTE (VIDA) 

 

O SINDIJUDICIÁRIO tem o firme propósito de resolver a situação que se arrasta por anos 
com relação ao Risco de Vida na Aposentadoria. A Diretoria esteve reunida (06/02) com o 
Presidente do IPAJM – Dr. José Elias do Nascimento Marçal, para resolução em definitivo  
da situação, que mesmo sendo amparada por lei, tem tido interpretações isoladas. Além disso, 
foram esclarecidas as condições de risco que os Analistas Judiciários (Oficiais de Justiça, 
Comissários, Assistentes Sociais) estão expostos, e estão sujeitos . Foi ainda, discutido – 
Reajuste de aposentados e pensionistas (cartórios não oficializados); Agilização de 
procedimentos de aposentadoria no IPAJM, será agendada reunião com técnicos do TJ para 
desatar os nós. O Presidente do IPAJM informou que até o mês de março disponibilizará 
cartilha com orientações sobre Previdência, entre outros assuntos.  

REUNIÃO II 

 

A Diretoria do Sindijudiciário esteve reunida com a Equipe do Serviço Social no TJ, onde se 
discutiu o Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho e a Criação do Código de Ética. Ambos 
os projetos estão em estado adiantado, faltando apenas a publicação de Atos para nomeação 
dos Grupos de Trabalho (Gts), respectivamente.  

REUNIÃO III 

 

Já no final da tarde do dia 06/02, a Diretoria da Entidade esteve reunida, juntamente com o 
Presidente do SINDIPÚBLICOS – Gerson de Jesus e respectivas Assessoras Jurídicas e o 
Presidente do Tribunal de Contas – Dr. Domingos Tauffner, onde foi discutida a situação dos 
Precatórios da trimestralidade, que se arrastam há quase 30 anos. Foi uma conversa preliminar 
com o Presidente eleito do Tribunal de Contas, o qual acenou vontade em retomar as 
discussões anteriormente iniciadas com o ex-Presidente Sebastião Carlos Ranna de Macedo. 
  

A Diretoria 
“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 


