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SINDICATO CONVOCA OS SERVIDORES PARA ACOMPANHAR O 
TRÂMITE DOS PROJETOS DE ALTERAÇÕES NO PCS, 

REESTRUTURAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LEI QUE CONCEDE 
ISENÇÃO DE IPVA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

Os Projetos de Alterações no PCS dos Trabalhadores do Judiciário 

capixaba com isonomia (PL 462/2012) e a Reestruturação Administrativa 

do Judiciário capixaba (PLC 45/2012), mais uma vez não foram votados 

na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Os referidos projetos foram 

desmembrados para votação. Foram apresentadas emendas ao Projeto de 

Reestruturação, em meio às discussões na plenária, o referido projeto 

inicialmente passou pela Comissão de Justiça e Cidadania e, ao chegar na 

Comissão de Finanças, foi pedido vista pelo Deputado Sérgio Borges, o 

que vai atrasar mais ainda a tramitação das duas matérias de interesse do 

Judiciário na Casa de Leis. 

Há ainda em trâmite na ALES e seguirá para a pauta de votação na 
sessão de segunda-feira, uma mensagem do Governo do Estado 

solicitando a revogação da Lei que concedeu isenção de IPVA aos 

Oficiais de Justiça. Não podemos deixar de agradecer a posição firme do 

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, 

que a todo momento manteve-se inamovível na decisão de manter 

inalteráveis os projetos encaminhados, determinando inclusive o 

acompanhamento dos trâmites legislativos pelo Secretário Geral do 

Tribunal de Justiça, José de Magalhães Neto, o Juiz Assessor da 

Presidência do TJES, Paulino José Lourenço e o Assessor Jurídico da 

Presidência do TJES, Bruno Toledo. 

Novamente o Sindijudiciário convoca a presença maciça dos 

trabalhadores do Judiciário (sindicalizados ou não) a comparecerem na 

Casa de Leis na próxima segunda, terça e quarta-feira (17, 18 e 19 de 
dezembro), em caráter de Assembleia Geral Extraordinária Permanente, 

às 13 horas em primeira chamada e às 13h30 em segunda chamada com 

qualquer número de sindicalizados (na segunda e terça-feira), às 9 horas 

em primeira chamada e às 9h30 em segunda chamada com qualquer 

número de sindicalizados (somente na quarta-feira) para acompanhar a 

tramitação dos referidos projetos. 
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Lamentavelmente foi bem pequeno o número de servidores que 

compareceram à Assembleia Legislativa nesses últimos dias. E esses 

poucos, vindos do Interior do Estado. Precisamos lotar as galerias da 

ALES com servidores e fazer valer nossos direitos. Vamos lá servidor!!! 
Nossa hora é agora!!! 
Será solicitado o abono do ponto dos trabalhadores 
(sindicalizados ou não) que comparecerem, bem como fará o 
ressarcimento do combustível e passagem daqueles que vierem 
do Interior do Estado mediante a apresentação de nota fiscal em 
nome do sindicalizado ou canhoto de cupom de passagem. 
Solicitamos que os trabalhadores ao se deslocarem da mesma 
região do Estado, o façam em grupos para dividir o mesmo 
veículo, reduzindo assim os custos. Deverão permanecer na 
Comarca, 30% dos servidores por aplicação analógica à Lei de 
Greve. 

 
A união é a nossa maior arma!!! 

A Diretoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


