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ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO 

 
 

Após reuniões da Diretoria do Sindijudiciário com o Subsecretário da Fazenda 

Pública Estadual e com o Chefe da Casa Civil, o Detran-ES regulamentou, 

através da Instrução de Serviço nº 12, de 19 de março de 2012, os procedimentos 

operacionais para que os Analistas Judiciários 1 e 2 (Oficiais de Justiça 

Avaliadores, Executantes de Mandados) e ou Oficiais de Justiça Avaliadores 

Federais da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal seção Judiciária do Espírito 

Santo) obtenham a isenção da taxa de licenciamento de seus respectivos 

veículos.  

Para ter direito ao benefício os Oficiais de Justiça deverão preencher um 

requerimento que estará disponibilizado em breve no site do Sindijudiciário 

(www.sindjud.org.br), bem como também a referida Instrução de Serviço. 

Quanto à regulamentação da isenção do IPVA, os Diretores de Assuntos Jurídicos 

(Paulo Antônio Rocha Ferrari) e Administrativo Financeiro do Sindicato 

(Francisco Manoel Bitencourt) aguardam a minuta da regulamentação que será 

apresentada em no mínimo 15 (quinze) dias pelo Subsecretário da Fazenda 

Estadual. Tão logo seja publicada, a referida regulamentação também será 

disponibilizada pelo Sindijudiciário em seu site aos Oficiais de Justiça. 

 

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TJ 
 

Na tarde de hoje estiveram reunidos o Presidente do Tribunal de Justiça, 

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu 

Teixeira Duarte e o Diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato, Paulo Antônio Rocha 

Ferrari para discutirem demandas da categoria. Entre os assuntos discutidos 

estiveram: 1 – Reajuste Salarial; 2 – Parcelas dos 11,98%; 3 – VEPEMA; 4 – Posse e 

disposição de servidores; 5 – Disposição do Diretor José Carolino Costa; 6 – Unimed 

X Auxílio Saúde; 7 – Auxílio Creche; 8 – Assédio Moral e tortura; entre outros. 

1 - Quanto ao reajuste salarial o Desembargador informou que antes da Semana Santa 

haverá uma reunião com ele, o Governador do Estado, representantes da Assembleia 

Legislativa e Ministério Público para definir o valor de reajuste aos servidores.  

2 - Quanto aos juros dos 11,98% o Tribunal de Justiça está estudando com o 

Sindijudiciário uma forma de antecipação do pagamento total da dívida com os 

servidores e as forma para o pagamento da mesma.  

3 - Quanto à posse e disposição de servidores, após a posse de todos os servidores, o 

Tribunal fará um levantamento criterioso para o cumprimento da lei.  

4 - Assédio moral e tortura – O Sindicato e o Tribunal de Justiça irão elaborar um 

seminário para servidores e magistrados com pauta e data a ser definida por ambos. 
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5 – VEPEMA – O Desembargador prometeu que a petição do Sindicato será 

analisada. 

6 – Unimed X Auxílio Saúde – Foi definido que o Sindicato discuta o assunto com a 

Assessoria Econômica da Presidência do TJ. Quando da instituição do benefício do 

Auxílio Saúde, o aumento inicial já havia acontecido. O objetivo do Sindicato é que o 

reajuste do Auxílio Saúde para os servidores venha absorver o primeiro reajuste e o 

atual da Unimed. 

7 – Auxílio Creche – Foi definido que seja discutido com a Assessoria Econômica da 

Presidência do TJ.  

 
 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


