
 
DES. FERNANDO ZARDINI É O RELATOR DO MS DA  

PROMOÇÃO 
 
Conforme já divulgado pelo Sindicato, no último dia 02/03, foi impetrado mandado de 
segurança n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 para restabelecer as promoções efetivadas 
pelos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que foram invalidadas pelo Ato 1506/2015. 
 
Após a distribuição, a relatoria foi para o Des. Fernando Zardini Antonio que agora deve 
analisar o pedido de liminar. 
 
Em razão de dúvidas surgidas a partir de discussões nas redes sociais, o Sindicato por 
meio de seu jurídico esclarece que os efeitos da Lei 10.470/2015 se aplicarão às 
promoções futuras, não retroagindo para alcançar as promoções efetivadas pelos Atos 
1232/2015 e 1233/2015, uma vez que essas foram invalidadas e não suspensas. 
 
Esse inclusive é o objeto central do mandado de segurança impetrado, ou seja, 
VALIDAR AS PROMOÇÕES ANULADAS por motivos equivocados retiradas do mundo 
jurídico. 
 
Dentre as teses utilizadas para defender o direito dos servidores, o Sindicato sustentou 
os princípios da legalidade, impessoalidade, irredutibilidade de vencimentos, direito 
líquido e certo e a teoria dos motivos determinantes. 
 
Sobre essa última tese advertiu: “A elevação das despesas de pessoal acima do 
limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos do 
servidor.” 
 
E, mais: “(...) se o Tribunal de Justiça reconheceu que a promoção de magistrados 
a desembargadores não ofendia ao limite prudencial, igual solução deveria ter 
concluído em relação aos servidores, o que enseja a anulação do Ato n.º 
1506/2015, por ausência de fundamentação inidônea. E, se o Tribunal de Justiça 
não o fez como administrador deve agora fazê-lo enquanto órgão julgador. É o que 
se requer.” 
 
O Sindicato reforça seu compromisso de buscar o restabelecimento de todos os direitos 
dos trabalhadores por todos os meios: políticos e jurídicos e, permanecerá na defesa 
inarredável da categoria. 

 
 

SINDICATO INTERPÕE AÇÃO PARA GARANTIR A  
PROMOÇÃO DOS ESTABILIZADOS 

 
O Sindicato também protocolou no último dia 01/03, ação sob o rito ordinário para 
garantir o direito aos servidores estabilizados na forma do artigo 19 do ADCT da 
Constituição (os chamados estáveis) o direito à promoção. 
 

 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 08/03/2016 

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

 



Os servidores estabilizados segundo a Lei n.º 7.854/2004 tiveram apenas garantido um 
único processo de promoção e, em razão dessa distinção ilegal, o Sindicato interpôs 
ação que foi distribuída para a 4.ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de 
Vitória, sob o n.º 0006463-28.2016.8.08.0024 e espera com ela garantir de forma 
definitiva a participação dos estabilizados em todos os processos de promoção, inclusive 
com efeitos retroativos. 

 

 

SINDICATO DENUNCIA DESVIRTUAÇÃO DA DECISÃO DA DES. 
ELISABETH LORDES  

 
Diante de inúmeras denúncias feitas por servidores de descumprimento por parte dos 
magistrados da decisão da Des. Elisabeth Lordes - Processo n.º 0025910-
11.2015.8.08.0000, especialmente itens 2.4 e 5, o Sindicato vem coletando documentos 
que comprovam a desvirtuação da decisão e a fixação de todos os procedimentos como 
urgência e emergência e adotará providências para coibir essa tentativa de frustrar o 
direito de greve dos trabalhadores. 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES já colheu farta documentação que foi enviada para o escritório 
responsável pela ação da legalidade da greve.  
 
Lembramos que o processo da legalidade da greve está paralisado aguardando o 
julgando da Exceção de Suspeição que foi distribuída para o Min. Fux que 
monocraticamente indeferiu o pedido. 
 
Recurso dessa decisão já foi encaminhado e agora aguardamos nova decisão sobre o 
procedimento instaurado. 
 
Paralelamente, o Sindicato também notificará o Tribunal de Justiça esclarecendo que a 
responsabilidade pela informação da frequência dos servidores grevistas cabia às 
respectivas chefias imediatas e não aos trabalhadores diretamente, seja por 
determinação do Ofício 033/2015, seja por força da decisão judicial proferida pela Des. 
Elisabeth Lordes no processo que trata da legalidade da greve (itens 3 e 4 – Processo 
n.º 0025910-11.2015.8.08.0000). 
 
Conclamamos os servidores a denunciarem, através do e-mail monica@sindjud.com.br, 
todas as hipóteses de desvirtuação da decisão da Des. Elisabeth para podermos 
continuar na luta pelo nosso direito constitucional de greve.  

 

 
REFORMA ESTATUTÁRIA 

 
No próximo dia 08/04/2016, o SINDIJUDICIÁRIO/ES realizará no Centro de Treinamento 
Dom João Batista, nova assembleia para discutir a reforma do Estatuto. A participação 
de todos é extremamente importante. 
 
As propostas poderão ser enviadas até o próximo dia 04/04 para o e-mail 
monica@sindjud.com.br ou serem entregues pessoalmente no Sindicato. Os servidores 
que enviaram propostas anteriormente para as assembleias convocadas para reforma 
estatutária e que não foram instaladas por falta de quórum, não precisam reenviar suas 
propostas, salvo nos casos em que quiserem fazer emendas. 
 
 

A DIRETORIA 
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