
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 18/12/2012 

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

PROJETOS DE ALTERAÇÕES NO PCS E REESTRUTURAÇÃO DO 
JUDICIÁRIO CAPIXABA SÃO APROVADOS NA ALES 

Após riscos de não serem votados nesse ano, 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), foram aprovados em sessão da Assembleia Legislativa 
que se estendeu até a noite de ontem. A Diretoria do Sindijudiciário e 
servidores da Grande Vitória e Interior do Estado compareceram em 
massa para acompanhar a tramitação dos referidos projetos. 
Agora é esperar a sanção do Governador Renato Casagrande. Outro 
projeto de interesse dos servidores, especialmente os Oficiais de Justiça, 
começou a ser votado e teve a tramitação interrompida pelo pedido de 
vista do Deputado Marcelo Santos. O referido projeto é uma mensagem 
do governo do Estado para que a Assembleia Legislativa revogue a lei 
que concedeu isenção de IPVA aos Oficiais de Justiça. Com o pedido de 
vista, o referido projeto só entrará novamente em pauta no próximo ano. 
Não podemos deixar de agradecer a posição firme do Presidente do 
Tribunal de Justiça, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que a todo o 
momento manteve-se inamovível na decisão de manter inalteráveis os 
projetos encaminhados. Agradecemos também ao Presidente da 
Assembleia e seus pares pela aprovação dos projetos, inclusive 
estendendo a sessão para que o projeto de alteração do Plano de Cargos e 
Salários fosse aprovado no mesmo dia de sua inclusão na pauta. Ainda 
não poderíamos deixar de agradecer aos servidores que estiveram na Casa 
de Leis e apoiaram a Diretoria do Sindicato confiando em nosso trabalho 
e acreditando nos rumos que quer se dar ao Sindijudiciário. 
Aproveitamos a ocasião para informar que o abono natalino no valor de 
R$ 700,00 foi creditado ontem na conta dos servidores ativos e hoje está 
sendo pago aos trabalhadores inativos. 
Valeu servidor!!! A vitória é sua!!! 

 

A união é a nossa maior arma!!! 

A Diretoria 

 

 

 


