
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 10/05/2013 

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

 

REUNIÃO COM O PRESIDENTE 
 

Na tarde de hoje, aproximadamente 15 Delegados Sindicais, o Presidente do 

Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte e os Diretores Adda Maria Monteiro 

Lobato Machado (Imprensa e Divulgação) e José Carolino Costa (Política Sindical), 

estiveram reunidos com o Presidente do TJES, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa 

para entregar o documento com as propostas colhidas durante o Encontro Anual dos 

Delegados Sindicais ocorrido nos dias 26, 27 e 28 de abril no Bristol Alameda 

Vitória, em Camburi.  

O Presidente garantiu que daria atenção às propostas e ouviu apelos dos Delegados 

Sindicais, quanto à questão das condições de trabalho e falta de trabalhadores nas 

comarcas. 

As propostas entregues ao Presidente do TJES juntamente com a proposta de tabela 

de Plano de Cargos, Salários e Carreiras estão no site do Sindicato 

(www.sindjud.org.br), na seção downloads/recursos e requerimentos administrativos. 

OBS.: O PCS hoje contempla apenas cargos e salários e a proposta apresentada é de 

carreira única para todos os trabalhadores do Judiciário. 
 

ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IR 
 

O Sindijudiciário informa que, atendendo ao Ato Normativo nº 047/2013, publicado 

na edição nº 4502 do Diário da Justiça, os sindicalizados poderão transmitir as 

declarações de Imposto de Renda via Sindicato desde que tragam o CD para gravação 

dos dados.  

De acordo com o referido ato normativo, os trabalhadores efetivos e comissionados 

do Judiciário do Estado têm prazo de 30 dias contados a partir do primeiro dia 

posterior ao termo final de entrega das declarações de imposto de renda à Receita 

Federal, para apresentarem à Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de 

Gestão de Pessoas, a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio 

privado, referente ao ano base 2012, conforme determina a Lei 8.429/1992 em seu 

artigo 13. 
 

RELAÇÃODE DELEGADOS SINDICAIS 
 

Informamos que em breve será publicada no Diário da Justiça a relação de nomes dos 

Delegados Sindicais de todas das comarcas. O Diretor de Política Sindical, José 

Carolino Costa solicita que a base sindical caso não concorde com os nomes 

publicados deverá requerer junto à Diretoria de Política Sindical, a realização de nova 

eleição. Para proceder o requerimento é necessária a assinatura de 50% dos servidores 

sindicalizados na comarca mais um (01). 
 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 

A Diretoria 

 


