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

 

MANDADO DE INJUNÇÃO PARA REGULAMENTAR ISENÇÃO DE IPVA E 

TAXA DE LICENCIAMENTO 
 

O Sindijudiciário impetrou na tarde do dia 11/05, mandado de injunção perante do Tribunal de Justiça para 

buscar a regulamentação da Lei Estadual n.º 9.794/2012 que concedeu a isenção do IPVA e taxa de 

licenciamento aos Oficiais de Justiça estaduais e federais lotados no Espírito Santo. 

 

Na ação o Sindicato discute que a omissão prolongada do Executivo vem causando sérios prejuízos aos Oficiais 

de Justiça que utilizam de veículos próprios para cumprimento de mandados e diligências. 

 

A entidade também defendeu que a omissão apontada está diretamente relacionada ao exercício do trabalho 

dos Oficiais de Justiça, sendo necessário se deferir a injunção para determinar prazo razoável para que o 

Governador promova a edição do decreto regulamentador da Lei Estadual n.º 9.794/2012, bem como, solicitou 

que o Tribunal estabeleça as condições em que se dará o exercício dos direitos dos Oficiais de Justiça e, em 

que condições poderão promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no 

prazo determinado. 

 

O Sindijudiciário divulgará o número do processo e o relator do mandado de injunção, assim que o mesmo for 

distribuído. (Protocolo nº 2017.00.624.583). 

 

O mandado de injunção foi interposto para os Oficiais de Justiça sindicalizados ao Sindicato, conforme artigo 12, 

inciso III da Lei n.º 13.300/2016. 

 

PROTOCOLO DOS REQUERIMENTOS DE PROMOÇÃO 
 

Diante das inúmeras dúvidas surgidas a partir da nova sistemática para o protocolo dos requerimentos das 

promoções, o Sindicato alerta que no item 6 do Ato n.º 125/2017 (e-Diário do dia 19/04/2017), consta que os 

Setores de Protocolo de cada Comarca deverão encaminhar os requerimentos devidamente protocolizados à 

CEPRO, que funciona na Rua Professor Almeida Cousin, 125 - Ed. Enseada Trade Center, CEP – 29.050-

565, Ensedada do Suá, no horário de 12 às 18 horas. 

 

Nenhum direto a menos! 

 

Vitória (ES), 15 de maio de 2017. 

 

A Diretoria 


