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REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
O Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte bem como o Diretor 
Administrativo Financeiro do Sindicato, Francisco Manoel Bitencourt participaram de uma 
reunião na tarde de hoje com o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa, o Assessor da Presidência, Bruno Toledo, o Assessor de Planejamento, Orçamento 
e Gestão Estratégica, Adriano Vieira Spessimilli, bem como representantes da Carteira de 
Pagamento do TJES. Estes foram os assuntos discutidos: 
 

Auxílio Creche - Já está em fase final para regulamentação, via Resolução. Será devido a 
servidores com até seis anos de idade. Trata-se de luta antiga do Sindijudiciário que 
representará conquista histórica para os servidores. 
 

Pagamento do retroativo da isonomia – O pagamento do retroativo da isonomia será 
efetuado em março tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela Carteira de Pagamento, 
especialmente a necessidade de cumprimento de prazo para emissão de declaração de 
rendimentos para imposto de renda. 
 

Regulamentação da Resolução 153 do CNJ – Foram iniciados entendimentos para a 
Regulamentação da Resolução 153 do CNJ (referente à indenização de diligências dos 
Oficiais de Justiça). Encontramos boa vontade da Assessoria da Presidência para a solução da 
questão. Em razão da complexidade do tema, uma nova reunião foi agendada para a próxima 
terça-feira (26/02/13). 
 

Servidoras mamães – Será concedido às servidoras o mesmo benefício usufruído pelas 
juízas do TJES. A possibilidade de localização provisória em local de trabalho que facilite e 
estimule a alimentação de seus bebês, pelo período de um ano. 
 

Botão de pânico – O Tribunal de Justiça estudará a viabilização do mesmo botão de pânico 
para os Oficiais de Justiça, Comissários de Infância e Juventude e VEPEMA. Trata-se da 
extensão da ferramenta inédita no país, criada para proteção das mulheres em situação de 
risco (Lei Maria da Penha) e ainda em fase de implantação de testes. Lembramos que os 
Oficiais de Justiça enfrentam riscos cotidianos; muitas situações extremas surgem no 
cumprimento das ordens de afastamento do lar.  
 

Plantão Judiciário diário nos Fóruns – Os Diretores de Assuntos Jurídicos Paulo Antônio 
Rocha Ferrari e Administrativo Financeiro, Francisco Manoel Bitencourt juntamente com o 
Assessor da Presidência do TJES, Bruno Toledo, estudarão meios para a regulamentação do 
assunto. 
 

Regulamentação PCS – Na próxima quarta-feira (27/02/13) haverá nova reunião entre a 
Diretoria do Sindijudiciário, a Presidência do TJES e sua assessoria para tratar da 
regulamentação do PCS e Reestruturação do Judiciário Capixaba. 
 

Auxílio Alimentação – O valor do Auxílio Alimentação é de R$ 820,00 retroativo a janeiro. 
Os valores não foram pagos no salário de janeiro por não terem sido sancionados. 
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CONVOCAÇÃO 
Os servidores inativos portadores de doença grave, que tiveram seus pedidos indeferidos pela 
junta médica do IPAJM, estão CONVOCADOS a comparecer na sede do Sindicato, 
municiados da cópia de referido laudo médico pericial e de seu indeferimento, bem como da 
cópia do laudo do médico responsável pelo acompanhamento da doença a fim de que esta 
Entidade possa tomar as providências necessárias. 
Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas no Setor Jurídico (27) 3357-5022. 
 

ALERTA CONTRA PROVÁVEL GOLPE 
Um suposto advogado, que se diz representante do Conselho Nacional de Previdência, vem 
oferecendo suporte e facilidades aos servidores que possuem processos de Precatórios, dentre 
eles o da Trimestralidade, prometendo inclusive celeridade no pagamento destes. 
Esta entidade ALERTA os seus sindicalizados de que os golpistas se identificam com nome 
completo, fornecendo inclusive número de telefone fixo de Brasília e para dar maior 
credibilidade, citando o número do processo do precatório, a fim de conseguir que sejam 
depositadas verbas para custas e honorários em favor deles. 
O Sindicato orienta aos seus sindicalizados para que não efetuem pagamentos ou depósitos de 
valores sugeridos nesses contatos, nem forneçam dados pessoais ou cadastrais, Informa 
também que todos os precatórios, inclusive o da trimestralidade, em que atua como substituto 
processual são acompanhados por um corpo jurídico contratado especialmente para esse fim, 
não havendo a necessidade da intervenção de terceiros. 
 

BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO 

A Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPES lançou dois editais, para a distribuição e bolsas 
de Mestrado ou Doutorado, voltada aos servidores públicos do Estado, maiores informações 
pelo site www.fapes.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3636-1853 – 9900-3774. 

 

A união é a nossa maior arma!!! 
A Diretoria 

 

 


