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SERVIDORES APROVAM PAUTAS DISCUTIDAS EM 
ASSEMBLEIA GERAL 

 

Servidores reunidos na manhã de ontem, durante Assembleia Geral no 
Auditório da Assembleia Legislativa, aprovaram a autorização para 
interposição de medida judicial em favor de sindicalizados para a correção do 
enquadramento dos Analistas Judiciários 01 – Área Judiciária; Analistas 
Judiciários 01 – Área Judiciária – Comissários da Infância e Juventude e 
Analistas Judiciários 01 – Área Judiciária – Oficiais de Justiça Avaliadores e a 
Deliberação quanto aos honorários de êxito referente a medida judicial a ser 
interposta para correção do enquadramento dos Analistas Judiciários 01 – 
Área Judiciária – Comissários da Infância e Juventude e Analistas Judiciários 01 
– Área Judiciária – Oficiais de Justiça Avaliadores. 
 
Na oportunidade também foi aprovado o prazo até o dia anterior à 
interposição da ação, para que os servidores ausentes à Assembleia Geral 
adiram à ação. 
 
Em Assembleia Geral realizada também no Auditório da ALES, na manhã de 
hoje, 19, servidores, em sua maioria Oficiais de Justiça, deliberaram pela 
manutenção dos seguintes temas na pauta de negociações do Sindijudiciário 

com a Administração do Tribunal de Justiça: mudança na Resolução da 
Indenização de Transporte, o Risco de Vida para 40%, reorganização do 
pagamento dos Plantões, o treinamento sobre segurança, bem como a 
implementação das microrregiões e realizar um estudo para implementação 
da GAE. 

 

 
 

  



 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 19/12/2014 

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

REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA 

O Sindijudiciário orienta os servidores sindicalizados que tiveram descontados 
em seus contracheques a Reposição Estatutária código 74999 (Vantagem 
Pessoal na 1ª Instância), a procurarem o setor Jurídico do Sindicato para que 
se ingresse com um requerimento administrativo solicitando a devolução 
desses valores. 
Os interessados deverão agendar horário no Setor Jurídico pelo telefone 3357-
5022 e comparecer munidos dos contracheques onde ocorreram os 
descontos. 

 
 

SINDIJUDICIÁRIO PROMOVE FESTA NA APAE 

O Sindijudiciário, representado por sua Presidente, Adda Maria Monteiro Lobato 
machado, compareceu ontem, dia 18 de dezembro, à Festa de Confraternização de 
Fim de Ano da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória, a APAE, 
promovida pelo próprio sindicato em parceria com a Ajudes, Associação dos 
Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. 
A festa contou com a presença da banda capixaba Casaca. Além do show da banda, 
houve também sorteio de brindes e um lanche especial para os atendidos da 
instituição e convidados. 
 

A DIRETORIA 


