
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 27/03/2014 

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

 

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
 

O Sindijudiciário informa que começou no dia 15 de março e segue até 14 de 

setembro, o recadastramento de aposentados e pensionistas junto ao IPAJM. O 

recadastramento será realizado de forma presencial nas agências do Banestes, no 

horário de expediente bancário. Os participantes deverão ficar atentos quanto ao 

período de atualização cadastral, pois o período de recadastramento está relacionado à 

letra incial do nome do aposentado ou pensionista. 

Letras iniciadas com Início do recadastro Fim do recadastro 
A até E 15/03/14 14/05/14 

F até M 15/05/14 14/07/14 

N até Z 15/07/14 14/09/14 

 

Para recadastrar-se é necessário documento com foto (Carteira de Identidade, Carteira 

de Motorista, Carteira de Trabalho, Passaporte ou outro Documento de Identificação 

oficial); número do CPF e comprovante de residência. Após efetuar o recadastro, o 

beneficiário deverá solicitar ao atendente do banco, o comprovante de 

recadastramento. 

Fique atento: caso o beneficiário seja menor de idade e não possua documento 
com foto, é necessário que, na hora de efetuar a atualização cadastral, o seu 

responsável esteja munido da Certidão de Nascimento do dependente. Sem a 

apresentação deste documento o recadastramento não será efetuado. 

Caso a pessoa seja aposentada e, também, beneficiária de pensão, é importante 

que ela relate ao atendente do Banestes essa situação, pois duas atualizações 

cadastrais precisam ser efetuadas, sendo uma para o benefício de aposentadoria e 

outra para o benefício de pensão. Se o beneficiário recebe mais de uma pensão de 

instituidores diferentes, por exemplo, do pai e da mãe, o recadastramento será 

realizado para cada uma das pensões. Caso o beneficiário receba mais de uma 

aposentadoria pelo IPAJM, o recadastramento também deverá ser realizado para cada 

um dos benefícios. 

Os aposentados e pensionistas residentes em outro estado deverão preencher o 

Formulário de Recadastramento, assinar o documento, reconhecer firma na 

modalidade por autenticidade em Cartório Público e, em seguida, encaminhar o 

formulário para o Instituto e mencionar o assunto: Recadastramento. 

Os beneficiários que estão morando fora do Brasil também deverão preencher o 

Formulário de Recadastramento, assinar, reconhecer a autenticidade da firma na 

embaixada ou consulado do Brasil e remeter imediatamente para o IPAJM e 

mencionar o assunto: Recadastramento. 

Os beneficiários domiciliados no Estado que não puderem se locomover até a 
uma agência do Banestes deverão entrar em contato pelo telefone (27) 3636-4242 ou 

preencher o Formulário para solicitação de visita domicilar para registrar a solicitação  
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de visita domiciliar para efetuar o recadastramento. 

Atenção: Os beneficiários que já entraram em contato com o Instituto solicitando o 

recadastramento domiciliar devem aguardar o contato da equipe do IPAJM para 

agendar a data e o horário da visita.  

Beneficiários residentes em outro Estado ou País que são incapazes 
Nessa situação, o procurador ou o curador desse beneficiário deverá preencher o 

Formulário de Recadastramento, assinar o documento, reconhecer a autenticidade da 

firma e, em seguida, encaminhar o formulário de Recadastramento para o Instituto, 

com o registro do assunto: Recadastramento, junto com o Termo de Curatela ou a 

Procuração (autenticados), bem como o laudo médico que atesta a incapacidade do 

aposentado ou pensionista em assinar o referido formulário. 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado está situado na Avenida 
Vitória, nº. 2365, no bairro Consolação, no município de Vitória/ES - CEP: 
29045-450. 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Teleatendimento: 0800-2836640 

Comissão de Recadastramento: (27) 3636-4242 

E-mail: recadastramento@ipajm.es.gov.br 
 

ESCLARECIMENTO 
 

Respondendo a requerimento formulado pelo SindiOficiais, nos autos do Processo nº 

416/2011, a Justiça do trabalho negou a expedição de ofício ao MTE para 

regularização da carta sindical. Na decisão, a M.M Juíza do Trabalho advertiu que: 

quanto ao requerimento apresentado pela reclamada SindiOficiais/ES – Sindicato dos 

Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo de expedição de ofício ao Ministério 

do Trabalho e Emprego para que seja dado prosseguimento ao processo 

administrativo de registro da entidade sindical. Considerando que não se trata do 

objeto do pedido deverá requerer a reclamada a defesa de seus direitos diretamente 

pela via administrativa, apresentando as cópias e certidões do processo pertinentes à 

defesa de seus direitos. 
 

SINDICATO ESCLARECE SOBRE ATA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO 

 

Diante da divulgação de ata não conferida pela totalidade dos membros do Conselho 

Deliberativo, o Sindicato vem esclarecer aos seus sindicalizados que o teor da referida 

ata não corresponde à veracidade da reunião realizada no dia 11/12/13. 

Esclarece também que o fato, conforme deliberação do mesmo Conselho Deliberativo 

em reunião realizada ontem, será apurado. 
“MUDANÇA COM TRANSPARÊNCIA” 

A Diretoria 
 

 
 


