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SINDICATO INTERPÕE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA A POSTERGAÇÃO 
DE DIREITO 

 
Foi disponibilizado no e-diário do dia 15/03/2017, o acórdão proferido nos Embargos de Declaração 
interpostos pelo Sindicato em face do acórdão que concedeu parcialmente a segurança no caso das 
promoções de 2015. 
 
A razão dos Embargos foi especialmente para o Relator do Mandado de Segurança n.º 0006008-
38.2016.8.08.0000 esclarecer o conceito de margem segura, constante no comando da decisão. O 
jurídico entendeu que tal conceito submete a exigibilidade da decisão a uma condição incerta e não 
precisa. 
 
Acolhendo as razões expostas o Relator concedeu e deu provimento aos Embargos para esclarecer que 
“margem” segura”, o qual se situa no patamar inferior a 95% do limite de despesas com pessoal (limite de 
5,7%) e “retificando o dispositivo do acórdão para condicionar o efetivo pagamento à existência de 
disponibilidade financeira e, desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que o 
estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de 
despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar n.º 101/2000”. 
 
Inconformado com parte desta decisão, especialmente no que se refere à vedação da retroação dos 
efeitos financeiros e o condicionamento do pagamento à disponibilidade de margem legal, o Sindicato 
interpôs, na última quarta-feira, dia 04/04, Recurso Ordinário que deverá ser remetido ao STJ. 
 
O Estado do Espírito Santo também opôs Embargos em face do acórdão, mas os mesmos não foram 
providos. O processo está em carga para a Procuradoria do Estado para interposição de recurso que deve 
seguir junto com o do Sindicato aos Tribunais Superiores. 
 
Paralelamente, à discussão recursal, o Sindicato buscará negociar o pagamento das promoções. 
 
PROMOÇÃO DE 2016. Em razão da demora na abertura do processo de promoção de 2016, conforme 
determina a liminar concedida nos autos do Processo n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, o Sindicato 
requererá à Relatora providências no sentido de se cumprir a referida decisão, solicitando a aplicação de 
multa. 
 
REVISÃO GERAL ANUAL. O Recurso Ordinário interposto pelo Sindicato em face do acórdão que 

denegou a segurança para dar efetividade ao Ato Normativo 56/2014 que fixa a data-base dos servidores 
do Judiciário capixaba foi distribuído no STJ sob o n.º 53516/ES, com relatoria da Min. Assusete 
Magalhães e desde o dia 04/04 está com carga para o Ministério Público Federal. 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES TCES. O Deputado Sérgio Majeski atendendo a pedido do Sindijudiciário 
solicitou informações ao presidente do TCES quanto ao extrapolamento do limite de despesas pelo TJES 
e a nomeação além do previsto de 44 juízes (RQI 20/2017). 
 
O pedido se deu em razão de o Tribunal de Contas entender que o Sindicato não é parte legitima para 
discutir tais questões. 
 



SINDICATO DISCUTE PLANTÃO DOS COMISSÁRIOS 
 
O Sindicato protocolou, no último, dia 23/03, recurso administrativo face à decisão do MM. Juiz Diretor do 
Foro do Juízo de Vitória que indeferiu parcialmente pleito, formulado pela entidade, mantendo a Escala de 
Plantão Judiciário da 1.ª Região, nela incluindo os Comissários da Infância e Juventude. 
 
Na peça recursal, o Sindicato defendeu que os Comissários não estão arrolados na equipe do plantão e 
que isso acontece em razão das matérias específicas do plantão e do número reduzido de servidores. 
Entretanto, se manter o entendimento do Juiz Diretor do Foro de Vitória, os profissionais recorrentemente 
estariam de plantão, uma vez que o quadro é bem reduzido. 
 
O Sindijudiciário alertou que tais servidores não podem ser responsabilizados para concederem 
autorizações de viagem que hoje são dadas em virtude de uma falta de padronização nacional e, por isso 
mesmo, concomitante à interposição do recurso, a entidade solicitou ao CNJ  que regulamente as 
autorizações de viagem nacional assim como fez com as internacionais por meio da Resolução n.º 
131/2011. 
 
 

SINDICATO QUER DISCUTIR TELETRABALHO 
 
Em tempos de limitação de gastos e ataques diretos aos direitos dos trabalhadores, o Sindicato quer 
discutir com o Tribunal de Justiça a implantação do teletrabalho e, por isso pleiteou a formação  do Grupo 
de Trabalho para discussão da Resolução 227/CNJ (2017.00.274.363). 
 
A discussão do tema teletrabalho deve ser feita respeitando o perfil do servidor e com uma análise crítica 
da cobrança por produtividade. 
 
Outro ponto que a entidade defende ser importante é que o teletrabalho pode ser uma solução para os 
desafios da implantação da Resolução n.º 219 do CNJ. 
 

TCES NÃO CONSIDERA IRREGULAR SUBSTITUIÇÃO DE CHEFE DE 
SECRETARIA 

 

O Tribunal de Contas, em resposta à Consulta nº TC 07024/2015-3, aprovou o voto do relator, conselheiro 
Domingos Taufner, que não vislumbrou irregularidades na substituição de chefias de secretaria, após a 
exoneração dos antigos titulares, quando o Poder Judiciário está beirando o limite prudencial imposto pela 
LRF no gasto com folha de pessoal. 
 
A partir desta decisão, o Sindicato orienta os servidores, que fizeram estas substituições e tiveram o 
pagamento indeferido, que refaçam o requerimento de pagamento à Administração do Tribunal de Justiça. 
 
A Consulta foi realizada pelo presidente anterior do TJ, desembargador Sérgio Bizotto, que postulava à 
vista da LRF esclarecimentos sobre nomeação pelo TJES de funcionários para cargos comissionados e 
em comissão, após a saída dos ocupantes anteriores, como versa o artigo 22, parágrafo 1º, inciso IV da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
A presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Bettero Monteiro Lobato Machado, e assessora jurídica do 
Sindicato, Mônica Perin, se reuniram no dia 15 do mês passado com o conselheiro relator, Domingos 
Taufner, quando expressou a preocupação da direção da entidade com o risco dos Cartórios paralisarem o 
trabalho,  com a impossibilidade da inexistência da nomeação  destes  cargos.         
                 
 

Vitória (ES), 07 de abril de 2017 
 

A Diretoria 


