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AUXILIARES JUDICIÁRIOS 
 

Na manhã de ontem (02/07), foi levado à votação pelo Plenário da Assembleia 
Legislativa, o Projeto de Lei nº 170/2014, que trata da revitalização dos 
Auxiliares Judiciários na tabela do Plano de Cargos e Salários. Entretanto, o 
Deputado Sandro Locutor solicitou vistas do Projeto pelo Prazo Regimental, o 
que causou frustração aos servidores que compareceram à galeria da Casa de 
Leis. 
Os Diretores Altamir Rodrigues Xavier (Assuntos Jurídicos) e Giovana Roriz 
(Administrativo Financeiro) estavam presentes, e, logo após a sessão, 
conversaram com o referido parlamentar esclarecendo pontos do Projeto. A 
votação foi adiada para uma próxima sessão. 
Paralelamente a esse assunto, o Sindicato esclarece que, a respeito de matéria 
publicada na página 23, edição de ontem (02/07) do Jornal A GAZETA, ao 
contrário do que foi mencionado no texto, o Projeto enviado à votação na ALES 
não é sobre reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos do Judiciário 
capixaba, mas sim, trata-se do Projeto de revitalização dos Auxiliares Judiciários 
na Tabela do Plano de Cargos e Salários. 
O projeto ao qual a matéria do jornal se refere, necessita ainda do referendo do 
Tribunal Pleno para só então, ser encaminhado à votação dos parlamentares. 
 

FORMULÁRIO DA CEPRO 
 

O Sindijudiciário esclarece que o formulário para preenchimento e requerimento 
de promoção dos servidores, que deve ser enviado à Cepro, deverá ser 
“baixado” pelo navegador de internet “Google Chrome”, e não pelo “Internet 
Explorer” e “Firefox”. Há relatos de reclamações de servidores que não estão 
conseguindo fazer o download do referido formulário nesses dois navegadores. 
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PROCESSO IPAJM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

Após inúmeras cobranças por parte do Diretor Jurídico do Sindicato, Altamir 
Xavier, ante a morosidade do processo que trata da devolução das contribuições 
previdenciárias (dezembro de 1998 a dezembro de 2003) dos aposentados e 
pensionistas, finalmente o magistrado responsável determinou a redução dos 
valores da perícia e determinou a intimação do IPAJM para em 10 dias efetuar o 
depósito para dar seguimento ao feito. 
O Sindicato agora cobrará agilidade no cumprimento do mandado. 
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