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Leis

LEI Nº 11.129

Altera e inclui dispositivos na Lei Estadual nº 7.854, de 22.9.2004, alterada pelas Leis nº 9.497, de 21.7.2010; nº 9.967, de 21.12.2012; nº 10.260, de 
29.7.2014; nº 10.278, de 03.10.2014; e nº 10.470, de 17.12.2015, e pelas Leis Complementares nº 577, de 05.01.2011; nº 598, de 02.8.2011; e nº 
624, de 30.3.2012 - Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Os dispositivos da Lei Estadual nº 7.854/2004 abaixo relacionados, alterados pelas Leis Estaduais nº 9.497/2010, nº 10.278/2014 e nº 
10.470/2015, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. (...)
(...)
III - o 4º (quarto) dígito indica o nível, representado por algarismos arábicos de 01 a 25;
(...).” (NR)

“Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2020, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, 
obedecido o interstício de 04 (quatro) anos para nova participação, exceto quanto à primeira e última promoções, condicionadas ao cumprimento de 
interstício de 03 (três) anos.
(...).” (NR)

“Art. 19. Os cargos efetivos do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar possuem uma tabela cada, com vinte e cinco níveis, representados por 
algarismos arábicos de 01 a 25.” (NR)

“Art. 20. (...)
(...)
II - o servidor precisa atingir o quantitativo mínimo de 40 (quarenta) pontos na avaliação do processo de promoção para progredir de nível, sendo 
desprezados os pontos excedentes;

(...)
IV - está limitada a 03 (três) níveis, mantida a excepcionalidade do § 1º do art. 13 desta Lei;
V - para os servidores que ingressarem nos quadros do Poder Judiciário a partir da entrada em vigor desta Lei, o 1º (primeiro) processo de promoção, 
restrito a 340 (trezentos e quarenta) pontos, também está limitado a 03 (três) níveis, sendo que a pontuação excedente, apenas do 1º (primeiro) 
processo de promoção, será utilizada para os processos subsequentes.
(...).” (NR)

Art. 2º  Ficam acrescidos os seguintes parágrafos ao art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004:

“Art. 13. (...)
(...)
§ 3º  A deflagração do processo de promoção está condicionada ao crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo, aferido pela 
média dos três quadrimestres imediatamente anteriores a sua abertura comparada à média dos três quadrimestres do período antecedente.
§ 4º  A deflagração referida no § 3º está condicionada ainda à manutenção do percentual da despesa total com pessoal do Poder Judiciário no limite 
igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) daquele estabelecido pelo artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).
§ 5º  Para fins de apuração do limite referido no § 4º, o valor da promoção deverá ser somado à estimativa da despesa total com pessoal para o mês de 
sua concessão e para os onze meses imediatamente posteriores.
§ 6º  Também para fins de apuração do limite referido no § 4º, a Receita Corrente Líquida do Estado do Espírito Santo deverá ser estimada considerando 
a receita anualizada realizada até o mês de junho do ano da concessão da promoção acrescida do percentual de sua evolução apurado no mesmo período.
§ 7º  No caso da não implementação das condições dos §§ 3º e 4º, o processo de promoção ficará automaticamente adiado para o ano seguinte.
§ 8º  O adiamento previsto pelo § 7º não gera direito à promoção retroativa.” (NR)

Art. 3º  A partir da data de publicação da presente Lei, ficam suprimidos os três últimos níveis das tabelas de vencimentos constantes dos Anexos XI-F 
e XI-G, acrescentados à Lei Estadual nº 7.854/2004 pela Lei Estadual nº 10.278/2014, que passam a vigorar conforme as tabelas anexas a esta Lei, 
resguardados os direitos adquiridos pelos servidores que, eventualmente, já os tenham alcançado.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,  05 de maio  de 2020.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
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