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REUNIÃO COM O PRESIDENTE 
No último dia 20 (terça-feira), a Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria 

Monteiro Lobato Machado, esteve reunida com Auxiliares Judiciários, o 

Desembargador Adalto Dias Tristão e o Presidente do TJES, Desembargador 

Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça para tratar de assuntos de interesse 

daqueles servidores. O Presidente do TJES se comprometeu a encaminhar o 

Projeto dos Auxiliares Judiciários para votação no Pleno até o dia 15 de junho. 

REUNIÃO NO IPAJM 
No dia 21 (quarta-feira), a Presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato 

Machado, a Assessora Jurídica do Sindicato, Mônica Perim Rocha e Moura, e os 

servidores Edson Freitas e Manoel Ricardo, estiveram reunidos com o Presidente do 

IPAJM, José Elias do Nascimento Marçal e a Diretora Técnica do Instituto, Márcia Regina 

Fiorotti para tratar do caso dos Agentes de Segurança e a discussão a respeito da 

incorporação à aposentadoria, da gratificação especial recebida pelos mesmos. A 

gratificação especial se resume no acréscimo de duas horas à jornada de trabalho dos 

Agentes de Segurança. O Presidente do IPAJM prometeu que o Instituto irá analisar o 

assunto com atenção. 

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 13º PARA 
ANIVERSARIANTES DE JANEIRO A MARÇO 

A Carteira de Pagamento do TJES solicitou à Secretaria de Gestão de Pessoal do 

Tribunal de Justiça, resposta sobre qual será a metodologia do pagamento das 

diferenças do 13º salário para servidores que fizeram aniversário entre os meses 

de janeiro e março. Não há necessidade de requerimento por parte dos 

servidores. Basta aguardar que o pagamento será providenciado. 

APURAÇÃO QUANTO A TRATAMENTO DADO  
A OFICIAIS DE JUSTIÇA 

No compromisso assumido de representar toda a categoria, foi protocolado sob o 

nº 2014.00.633.060, requerimento à Presidência do TJES, no qual o 

Sindijudiciário solicita providências quanto às denúncias recebidas dos Oficiais 

de Justiça, referentes ao exercício das suas funções na Comarca de Anchieta. 

NOTA DE REPÚDIO 
Informamos que a Nota de Repúdio, conforme deliberação de Assembleia Geral, 

foi publicada na página 15 do Jornal A GAZETA, edição de 16 de maio de 2014. A 

mesma nota também pode ser visualizada no site do Sindicato, na seção notícias 

e também na seção downloads. 
A Diretoria 

 

 

 


