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

 

 
DISPONIBILIZADO ACÓRDÃO DO MANDADO DE 

SEGURANÇA DA PROMOÇÃO DE 2015  
 
Nesta terça-feira, dia 18/10, foi disponibilizado o acórdão do mandado de 
segurança n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, em que o relator, desembargador 
Fernando Zardini, em seu voto, concedeu parcialmente a segurança e tornou 
nulo o Ato 1506/2015, autorizando a promoção dos servidores com a 
concessão dos efeitos financeiros a partir da impetração, mas condicionou o 
pagamento das referidas promoções à disponibilidade financeira do Tribunal e 
a margem segura para atendimento dos limites da LRF. 
 
A segurança foi concedida por maioria de votos e será, oficialmente, 
publicado amanhã, dia 19/10, iniciando a contagem de prazo para recursos 
no dia 20/10. 
 
A assessoria jurídica do Sindicato analisará as hipóteses recursais e todas as 
providências serão adotadas para resguardar, não somente o direito dos 
servidores, mas também o pagamento integral, não só desde a impetração, 
mas a partir do nascimento do direito em julho de 2015 e sem condições 
suspensivas. 
  

SINDICATO SOLICITA A NÃO COMPENSAÇÃO DE HORAS 
PARA SERVIDORES DA SERRA 

 
Também nesta terça-feira, dia 18/10, o SINDIJUDICIÁRIO/ES solicitou ao 
Tribunal de Justiça que suspendesse a obrigatoriedade da compensação de 
horas referente à suspensão do expediente no Juízo da Serra no dia 14/10. 
 
O Sindicato alertou que os servidores não deram causa à suspensão do 
expediente e, por isso, não devem ser compelidos a compensar as horas. 
 

ASSESSORIA PARA ANÁLISE DO PAI 
 
Os servidores que tiverem quaisquer dúvidas a respeito do Programa de 
Aposentadoria Incentivada poderão entrar em contato pelo telefone 3357 
5012 e tirar suas dúvidas com a assessora jurídica Mônica Perin.  
 
Para maiores esclarecimentos é importante que o servidor tenha em mãos o 
seu tempo de serviço, inclusive em meses e informe a idade. 
 
 

Vitória (ES) 18 de Outubro de 2016 
 

A DIRETORIA 


