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Mandado de Segurança das promoções 2015 é votado e 

validado no Pleno do TJES 

 

Finalmente, depois de muita espera, nesta quinta-feira (29), o Pleno do TJES,  concedeu segurança 
parcial no Mandado de Segurança impetrado pelo Sindijudiciário para garantir a validação das 
Promoções dos servidores de 2015 anuladas pela Administração anterior do próprio Tribunal de 
Justiça. O desembargador Ewerton Schuab acompanhou o voto do relator, desembargador Fernando 
Zardini e o desembargador Rodrigo Fernando Miranda, que está substituindo o desembargador 
Samuel Meira Brasil, também votou com o relator. 
A decisão do relator concede parcialmente a segurança e torna nulo a Ato 1506/2015, autorizando a 
promoção dos servidores com a concessão dos efeitos financeiros, mas condicionou o pagamento das 
referidas promoções à disponibilidade financeira do Tribunal e a margem segura para atendimento dos 
limites da LRF. 

 
 

 

Sindijudiciário participa de reunião no TJES para discutir 

Resolução 219 do Nacional de Justiça 

 

Na tarde desta quarta-feira (28), os oficiais de Justiça Élcio Júnior, Paulo Ferrari, Marcos Jael e 
Francisco Bitencourt, representando o Sindicato dos Servidores do Judiciário, estiveram reunidos com 
a secretária de Gestão de Pessoas do TJES para discutir a adequação dos servidores de 1ª instância 
à Resolução 219 do CNJ. 

Esta foi a primeira reunião com o TJ para debater especificamente a adequação do cargo de Oficiais 
de Justiça à Resolução do CNJ que dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão 
e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, equalizando 
esta distribuição da força de trabalho proporcionalmente à demanda de processos por Comarcas. 

No encontro descobriu-se que o TJ está com sua base de dados sobre a lotação de Oficiais de Justiça 
por Comarca defasada. Portanto, o Sindicato pede aos Oficiais que busquem suas centrais de 
mandados e façam o levantamento do total de mandados distribuídos durante os anos de 2013, 2014, 
2015 e até Setembro/2016. Tudo tem de estar devidamente especificado e comprovado. A planilha 
oficial tem de ser enviada para o Sindijudiciário até o dia 05 de outubro. 

Após a correção deste banco de dados, o resultado da reunião será discutido com a direção do 
Sindijudiciário e, posteriormente, com a categoria. A intenção do Sindicato é levar ao Tribunal 
indicações que possam melhorar as medidas propostas pela resolução 219. Uma próxima reunião 
está agendada para o dia 14 de outubro 

 



Sindicatos protocolam denúncia contra crimes fiscais de 

Paulo Hartung no Tribunal de Contas, nesta quinta-feira, 

29 de setembro 

Após o presidente da Assembleia Legislativa, Theodorico Ferraço, arquivar o pedido de impeachment, 

sem apreciação de seu conteúdo, sob a justificativa de que o Tribunal de Contas já está analisando os 

fatos, os Sindicatos de Servidores Públicos, entre eles, o Sindijudiciário, protocolaram, na tarde desta 

quinta-feira (29), no TCES, denúncia detalhando o processo, arquivado monocraticamente por 

Ferraço, onde revela que o governador Hartung concedeu renúncias fiscais a empresas sem 

autorização legal do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), ocasionando rombos 

bilionários no caixa do Estado por meio de decretos, o que seria vedado por lei. 

Além disso, o texto ainda ressalta que, após ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, 
questionando as ilegalidades nos decretos de renúncias fiscais, só neste ano de 2016 é que Hartung 
encaminhou à Assembleia Legislativa projetos de Lei para regulamentar os programas de incentivo 
COMPETE- ES (Lei 10.568/2016) e INVEST-ES (Lei 10.550/ 2016). 

Ou seja, é reconhecida a necessidade de edição de lei para a concessão de benefícios fiscais que já 
eram concedidos por meio de decreto, de maneira informal, e, portanto, burlando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

Diante dos fatos, os autores pedem a atuação do Tribunal de Contas quanto ao conteúdo da denúncia 

apresentada para que se faça cumprir as previsões legais, contra atos ilícitos que vão de encontro aos 

princípios que regem a administração pública e o erário. 

 

Vitória (ES) 29 de Setembro de 2016 

 

A DIRETORIA 

 


