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PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PCS EM FASE FINAL 

 
 

O Sindijudiciário informa que o material para apresentação da minuta do Projeto de 

revitalização do PCS encontra-se em fase final de elaboração, pois está sendo 

minuciosamente revisado visando garantir o entendimento dos Desembargadores no 

momento da apresentação e posterior debate, para que não paire dúvidas sobre nenhum 

detalhe acerca do referido projeto. 

O documento está sofrendo ajustes técnicos, contando com todo detalhamento, 

conferência de tabelas de quantidade de cargos e nomenclaturas.  

As tabelas permanecem inalteradas, entretanto, serão levadas a debate e aprovação do 

Tribunal Pleno. 

Pedimos encarecidamente aos servidores que tenham compreensão, tendo em vista que 

qualquer erro formal nesse momento poderá inviabilizar completamente a aprovação do 

projeto. 

Informamos ainda que publicaremos as tabelas no site do Sindicato 

(www.sindjud.org.br), seção downloads/ anexos de e-mails, esclarecendo que este projeto 

é de autoria do Tribunal e o Sindicato não tem autonomia sobre o documento para 

publicá-lo antes de sua finalização, o que poderá ocorrer a qualquer momento. Fiquem 

atentos aos próximos centelhas, site do Sindicato e às redes sociais das quais o 

Sindijudiciário faz parte. 

Ao longo dessa semana, ocorreram no Sindicato, reuniões com a participação de 

servidores, Diretoria e Assessoria Jurídica do Sindijudiciário, para discussão e 

apresentação de emendas ao Projeto de Lei 039/2014 (Reestruturação Administrativa do 

Judiciário Capixaba). Tais reuniões aconteceram porque, conforme acordado com o 

Presidente do Tribunal de Justiça, e discutido em Assembleias pelos servidores poderiam 

apresentar críticas, sugestões e questionamentos referentes ao projeto, o que facilitaria a 

instituição a apresentar emendas ao PL 039/2014. 

O referido projeto (039/2014), encontra-se no site da Assembleia Legislativa do Estado 

(www.al.es.gov.br). Para baixa-lo bastar seguir o seguinte passo a passo: no link 

proposições, clicar em projeto de lei complementar, em seguida, selecionar o número 
e ano, e clicar em OK. 
O resultado dessas reuniões ocorridas ao longo da semana no Sindijudiciário está sendo 

traduzido em emendas, e será entregue ao Presidente do Tribunal de Justiça na tarde de 

hoje. 

 

 

A Diretoria 

 

 


