
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 05/12/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

Deferida parcialmente liminar mandado de segurança das promoções 2016 

O Mandado de Segurança, de número 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo 
Sindijudiciário, teve seu pedido de liminar contra ato omissivo do atual presidente do TJES em 
deflagrar o processo  de promoções dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário, 
conforme prevê  o artigo 13, da Lei 7.854/2004, no mês de julho, atendido parcialmente. A 
administração do TJES foi notificada pelo Sindicato em agosto deste ano e mesmo assim não deu 
início ao processo de promoções.  

Em seu voto a desembargadora relatora Janete Vargas Simões atende ao pedido do Sindicato 
com o seguinte despacho “consignados pelo impetrante observo a relevância do fundamento 
(fumus boni iuris) acerca da aparente ilegalidade que deflui da omissão da autoridade reputada 
coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder 
Judiciário do Espirito Santo, denotando o não cumprimento da disposição legal inserta no artigo 
13, da Lei nº 7.85404 (com redação dada pela Lei nº 9.4972010), que assim dispõe: “Art. 13.  O 
processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos 
financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova 
participação.” Aliás, cumpre acentuar que o direito à promoção dos servidores públicos do Poder 
Judiciário do Espirito Santo foi reafirmado em recentíssimo julgamento proferido pelo egrégio 
Tribunal Pleno no dia 18/10/2016, quando foi garantida a segurança parcialmente das promoções 
2015. condicionando, contudo, o efetivo pagamento, a existência de disponibilidade financeira e 
de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade 
Fiscal”.  

Continua em seu voto a desembargadora relatora “defiro parcialmente a liminar para determinar 
que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do 
Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins 
funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos 
termos do art. 1º, da Lei nº 10.4702015. A autoridade apontada como coatora para, querendo, 
prestar as pertinentes informações no prazo legal. (art. 7º, I, da Lei nº 12.01609). Na sequencia, 
intime-se o impetrante desta decisão e para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos a 
contrafe, a fim de viabilizar a notificação do orgão de representação judicial da pessoa jurídica 
interessada. Apresentada a contrafe, notifique-se o orgão de representação judicial da pessoa 
jurídica interessada (Estado do Espirito Santo), com copia da inicial sem documentos, para que, 
caso queira, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.01609). Ouça-se o representante do 
Ministério Público Estadual nesta instância para oferecer parecer (art. 12º, caput, da Lei nº 
12.01609). Apos, nova conclusão para julgamento do writ. Cumpra-se. Vitoria, 1º de dezembro de 
2016.   Desembargadora Janete Vargas Simões Relatora”. 

(Veja aqui a íntegra do voto de desembargadora relatora) 
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