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

INCORPORAÇÃO DE RISCO DE VIDA 
 

Os Oficiais de Justiça e os Comissários de Infância e Juventude terão o Risco 

de Vida incorporado à aposentadoria. A medida foi anunciada na terça-feira 

(dia 2) pelo Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 

Espírito Santo (IPAJM), José Elias do Nascimento Marçal, seguindo parecer da 

sua assessoria jurídica e atendendo a um pleito do Sindijudiciário.    

 

TRT RECONHECE LEGALIDADE DE ELEIÇÃO  
 

O pedido de ilegalidade da última eleição para a Diretoria do Sindijudiciário 

foi negado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no 

dia 20 de novembro. Por maioria de votos, os magistrados acordaram em não 

conhecer do recurso ordinário interposto pelo ex-presidente do Sindijudiciário, 

Carlos Thadeu Teixeira Duarte (que foi candidato à reeleição do Sindicato), 

por ausência de dialeticidade (ausência de impugnação aos fundamentos da 

sentença). 

De acordo com o texto do acórdão – TRT 17ª Região – 0173700-

46.2013.5.17.0007, o recorrente não conseguiu mostrar a ilegalidade da 

sentença e os seus respectivos vícios.  Na Inicial, originada na 7ª Vara do 

Trabalho de Vitória, o Juiz Antônio Carvalho Pires já havia julgado 

improcedentes os pedidos formulados pelo demandante. 

O demandante postulou a declaração da nulidade das eleições, a suspensão do 

resultado final e a convocação de novas eleições, com a nomeação de um perito 

para acompanhar o processo. 

Os demandados, o Sindijudiciário e a Comissão Eleitoral do Sindijudiciário, 

sustentaram a legalidade das eleições e que o apelo não merecia conhecimento, 

uma vez que não houve descumprimento do estatuto sindical, os problemas 

surgidos durante o processo foram prontamente sanados pela Comissão, e o 

requerente participou ativamente de todo o processo eleitoral. 

OBS.: Os interessados em verificar a sentença poderão visualizá-la no site do 
Sindicato (www.sindjud.org.br), seção downloads/ anexos de e-mails. 

 

A DIRETORIA 
 

  


