
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 26/2018 à técnica legislativa, às 

normas gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL 

de 27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2018 

 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 

234, de 18 de abril de 2002, que regula a 

divisão e a organização judiciária do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º Os dispositivos da Lei Complementar nº 234, de 18 de abril de 2002, passam a vigorar 

com as seguintes redações: 

 

“Art. 68. O Colegiado Recursal é composto de 05 (cinco) Turmas Recursais, 

todas com competência concorrente em matéria cível, criminal e fazenda pública, 

cumulativamente, em todo o Estado do Espírito Santo. 

 

§ 1º As Turmas Recursais são compostas cada uma por até 05 (cinco) Juízes 

efetivos e até 2 (dois) suplentes, escolhidos dentre os magistrados em exercício no 

primeiro grau de jurisdição, preferencialmente em atuação nos Juizados 

Especiais, todos designados por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, após 

escolha do Conselho da Magistratura, observadas as regras existentes no 

Regimento Interno do Colegiado Recursal, podendo funcionar com composição 

mínima de 03 (três) Juízes. 

 

(...) 

 

§ 4º As sessões das Turmas Recursais poderão ocorrer de forma virtual ou 

presencialmente, em sede fixa ou de forma itinerante, de acordo com cronograma de 

atuação a ser elaborado pela Coordenadoria dos Juizados Especiais ou pelo Juiz 

Presidente de cada Turma. 

 

(...) 

 

§ 7º Fica criada a Secretaria Geral do Colegiado Recursal e da Turma de 

Uniformização de Interpretação de Lei, e autorizada a criação de Secretarias 

Unificadas de Turmas Recursais, com organização e atribuições previstas em 

resolução do Tribunal de Justiça. 
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§ 8º (...) 

 

(...) 

 

III - 13 (treze) cargos de Analista Judiciário 02 – Área Judiciária, destinados às 

Secretarias das Turmas Recursais. 

 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se os incisos IV e V do § 8º do art. 68 da Lei Complementar nº 234, de 18 

de abril de 2002.” 

 

 

Em 21 de novembro de 2018. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Ayres/Ernesta 

ETL nº 415/2018 
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ANEXO I – COTEJO ENTRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS ALTERAÇÕES 

PROPOSTAS 

 

Art. 68. O Colegiado Recursal é composto de 

05 (cinco) Turmas Recursais, todas com 

competência em matéria cível, criminal e 

fazenda pública, cumulativamente, sendo 03 

(três) localizadas na Comarca da Capital (1ª, 2ª e 

3ª Turmas), 01 (uma) na Região Norte do 

Estado (Turma Recursal da Região Norte) e 

01 (uma) na Região Sul do Estado (Turma 

Recursal da Região Sul). 

Art. 68. O Colegiado Recursal é composto de 

05 (cinco) Turmas Recursais, todas com 

competência concorrente em matéria cível, 

c r i m i n a l  e  f a z e n d a  p ú b l i c a ,  

cumulativamente, em todo o Estado do 

Espírito Santo. 

Art. 68. § 1° As Turmas Recursais são 

compostas cada uma por 05 (cinco) Juízes 

efetivos e 2 (dois) suplentes, escolhidos 

dentre os magistrados integrantes da 

respectiva região onde se localizar a 

Turma, todos designados por ato do 

Presidente do Tribunal de Justiça, após 

escolha do Conselho da Magistratura, 

observada as  regras  ex is tentes  no 

Regimento Interno do Colegiado Recursal, 

podendo funcionar com quórum mínimo de 03 

(três) Juízes efetivos e 01 (um) suplente. 

Art. 68. § 1° As Turmas Recursais são 

compostas cada uma por até 05 (cinco) 

Juízes efetivos e até 2 (dois) suplentes, 

escolhidos dentre os magistrados em 

exercício no primeiro grau de jurisdição, 

pre ferencia lmente  em atuação  nos  

Juizados Especiais, todos designados por ato 

do Presidente do Tribunal de Justiça, após 

escolha do Conselho da Magistratura, 

observadas as regras existentes no 

Regimento Interno do Colegiado Recursal, 

podendo funcionar com composição 

mínima de 03 (três) Juízes. 

Art. 68. § 4° As Turmas Recursais das 

Regiões Norte e Sul poderão atuar em sede fixa 

ou de forma itinerante, de acordo com 

cronograma de atuação a ser elaborado p e l a  

C o o r d en ad o r i a  d o s  J u i z ad o s  Especiais. 

 

Art. 68. § 4° As sessões das Turmas 

Recursais poderão ocorrer de forma virtual ou 

presencialmente, em sede fixa ou de f o r m a  

i t i n e r a n t e ,  d e  a c o r d o  c o m  

cronograma de atuação a ser elaborado pela 

Coordenadoria dos Juizados Especiais ou pelo 

Juiz Presidente de cada Turma. 

Art. 68. § 7° Fica criada a Secretaria Geral do 

Colegiado Recursal e da Turma de 

Uniformização de Interpretação de Lei,  

cujas atribuições são previstas em 

resolução do Tribunal de Justiça. 

Art. 68. § 7° Fica criada a Secretaria Geral do 

Colegiado Recursal e da Turma de 

Uniformização de Interpretação de Lei, e 

autorizada a criação de Secretarias 

Unificadas de Turmas Recursais, com 

organização e atribuições previstas em 

resolução do Tribunal de Justiça. 

Art. 68, § 8°, incisos III, IV e V: 
III - 03 (três) cargos serão destinados a cada 

uma das Turmas Recursais da Capital; 

(TOTAL: 09) 

IV - 02 (dois) cargos serão destinados à Turma da 

Região Sul; (TOTAL: 02) 

V - 02 (dois) cargos serão destinados à Turma da 

Região Norte. (TOTAL: 02)  

Art. 68, § 8°, III - 13 (treze) cargos de Analista 

Judiciário 02 – Área Judiciária, destinados às 

Secretarias das Turmas Recursais. 

 

Art. 3° Revogam-se os incisos IV e V do § 8° 

do art. 68 da Lei Complementar n° 234, de 18 

de abril de 2002. 
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