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

 

PROMOÇÃO 2018 
ENTENDA O MOTIVO PELO QUAL O TJES DENEGOU A SEGURANÇA  

E O QUE SINDICATO IRÁ FAZER 
 

Foi disponibilizado no e-Diário desta, sexta-feira, dia 14/02, o acórdão referente ao julgamento da promoção 
2018 que estava sendo discutida no Mandado de Segurança nº 0022611-21.2018.8.08.0000. (Clique Aqui) 
 
A relatoria é da Desembargadora Janete Simões que em seu voto seguiu as decisões anteriormente 
proferidas pelo Tribunal Pleno e concedeu parcialmente a segurança ratificando a decisão liminar proferida, 
confirmando a abertura do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do 
Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2018 tão somente para fins funcionais, mantida, a suspensão dos 
efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.470/2015.  Entretanto, o resultado 
final do processo seguiu uma divergência instaurada de inexistência de ilegalidade do ato do então 
presidente do TJES que negou a abertura do processo de promoção, “porquanto a sua implementação 
ultrapassaria o limite de gastos, ensejando a adoção de medidas mais severas”. 
 
Com essa decisão colegiada, a liminar deferida no processo perdeu sua eficácia e as anotações referentes à 
promoção de 2018 contidas nas fichas funcionais dos servidores podem ser canceladas. 
 
Diante dessa decisão do Pleno do Tribunal que deu um caráter meramente fiscal e orçamentário à questão 
das promoções dos servidores em detrimento do próprio direito adquirido, o SINDIJUDICIÁRIO/ES recorrerá 
de tal decisão para o STJ, a fim de buscar a garantia das promoções e dos direitos funcionais decorrentes, 
por exemplo, as anotações nas fichas funcionais, considerando que não há uma inovação na matéria fática 
e jurídica. 
 

PROMOÇÃO DE 2017 
 

O Mandado de Segurança - 0020606-60.2017.8.08.0000 referente à promoção de 2017 teve a segurança 
deferida parcialmente pela maioria dos Desembargadores e, como o Sindicato noticiou recentemente, 
estava na fase de interposição de agravos pelo Estado do Espírito Santo em razão do não recebimento dos 
Recursos Especial e Extraordinário pela Vice-Presidência. O escoamento do prazo do Estado se deu ontem, 
dia 13/02 e o Sindicato já requereu à diretoria da Secretaria do Pleno a certificação de ausência de 
interposição de recurso e via de consequência, o trânsito em julgado para transformar o pedido de 
cumprimento provisório em definitivo.  
 

POR TODOS OS NOSSOS DIREITOS 

A Diretoria 

http://www.sindjud.com.br/wp-content/uploads/2020/02/0906.pdf

