
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 19/12/2017 

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

PROMOÇÕES DE 2016 - RECURSOS  
 
No e-Diário desta quinta-feira, dia 14/12, foi publicado o Ato n.º 476/2017 (clique aqui) que 
promoveu os servidores relacionados nos termos do Ato nº 125, de 19/04/2017, 
suspendendo, contudo, com base no art. 1.º, da Lei Estadual nº 10.470, de 18/12/2015, seus 
efeitos financeiros enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma 
da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a 
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 003609744.2016.8.08.0000. 
 
Os servidores que se sentirem prejudicados poderão agendar com o Setor Jurídico horário 
para os advogados analisarem cada caso. O prazo para recurso é de 30 dias corridos 
contados a partir de 18/12/2017 (Ato disponibilizado no dia 14/12, publicado no dia 15/12, 
iniciando no primeiro dia útil), todos os casos já agendados terão os recursos protocolados 
até amanhã, dia 19/12, os demais somente no dia 08/01, quando o protocolo do TJES retoma 
seus trabalhos. 
 
Informamos que no período de 26/12 a 29/12, o Sindicato estará fechado, retomando as 
atividades no dia 03/01. 
 
Também foi publicado na página da CEPRO no e-Diário intimação para os servidores que 
não foram promovidos por força das disposições insertas no art. 39-A da Lei n.º 7.854/2004 
(clique aqui e confira). 
 
A tabela de vencimentos hoje em vigor é a referente a de janeiro de 2015 (Lei 10.278/2014 – 
clique aqui) (http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/10.278.htm), pois a 
referente a 2016 (referente a promoção hoje publicada) e de 2017 foram postergadas para 
2018 e 2019, conforme Lei n.º 10.470/2015 – clique aqui). 

 

SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA ACOLHE DENÚNCIA FEITA 
PELO SINDICATO QUANTO A APOSENTADORIA DOS 

MAGISTRATOS INATIVOS 
 
Na tarde de ontem, dia 18/12, o Sindicato recebeu comunicado da Secretaria da Previdência 
prestando informações sobre denúncia feita pelo Sindicato quanto à inconstitucionalidade da 
Lei Complementar n.º 797/2015 que autorizou a manutenção do pagamento de 
aposentadoria dos magistrados inativos pelo TJES, acolhendo e dando procedência à 
representação formulado. 
 
A Coordenação-Geral de Auditoria e Contencioso da Secretaria da Previdência informou que 
realizou auditoria junto ao IPAJM e constatou as denúncias feitas pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES  
e que adotará as providências cabíveis dentro da sua competência quanto aos fatos. 
 
Importante lembrar que paralelamente à interposição dessa denúncia, o Sindicato também 
interpôs, por meio da CSPB, Ação Direta de Inconstitucionalidade questionando a Lei 
Complementar n.º 797/2015 – ADI n.º 5607 que hoje aguarda parecer da PGR. 

 
NOVO PEDIDO DE LIMINAR É INDEFERIDO PELO CNJ 

 



Na última quarta-feira, dia 13/12, o Cons. Substituto Rogério Bento do Nascimento indeferiu 
os pedidos de liminar feitos pelo Sindicato referente ao critério de antiguidade adotado pelo 
TJES na Resolução n.º 16/2017 e pelo TJES para suspender a implantação da Resolução n.º 
219 no 2.º Grau, por entender que os pedidos excedem os limites da sua substituição por se 
tratarem de matéria meritória. 
 
Na mesma oportunidade, o Conselheiro solicitou ao Departamento de Pesquisas Judiciárias a 
análise dos dados encaminhados pelo TJES. 
 
Na sexta-feira, dia 15/12, o SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolou pedido de reconsideração do 
indeferimento da liminar. 

 
DISCUSSÃO SOBRE A PROMOÇÃO 2010 

 
No ano de 2010, em decorrência de mudança das regras pela Administração (a promoção 
deixou de ser automática inclusive para aqueles que não possuíam títulos a apresentar), 
muitos servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário não foram promovidos em razão de 
não terem protocolados seus respectivos requerimentos para a promoção.  
 
O SINDIJUDICIÁRIO, por meio de seu Setor Jurídico, ajuizou ação em favor de uma 
servidora, buscando ver declarada a ilegalidade do ato. A sentença proferida foi favorável e a 
mesma foi mantida pelo Colegiado Recursal.  
 
Assim, convidamos os servidores que não foram promovidos em 2010, por não terem 
protocolizado seus requerimentos, para que agendem um horário no Jurídico (tel: 3357-5022 
– Vanésia) e, dessa forma, verificar a possibilidade de ingresso de ação. 
 

 

ESCALA DE PLANTÃO DOS DIRETORES DO 
SINDIJUDICIÁRIO/ES 

 
Por oportuno, segue a escala dos diretores que estarão à disposição do sindicato, no horário 
de 12h às 18h, durante o recesso do fim de ano: 
 
Giovana Roriz - 20 e 21/12/2017  
 
Elson Gonçalves Jr. – 22/01/2018 
 
Pedro Antônio Gomes Batista – 03/01/2018 
 
Felippe Tonon Martinelli – 04/01/2018 
 
Fernanda Morgado Horta Correa – 05/01/2018 

 

PEDIDO DE ABONO NATALINO APROVADO NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

Na tarde de hoje, foi aprovado em votação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo o 
requerimento do Sindijudiciário/ES que solicitou pagamento de abono natalino aos servidores 
do Judiciário, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

 
A DIRETORIA. 


