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CONCLUSÃO

Nesta  data  faço  os  autos  conclusos  ao  MM.
Juiz Titular, Dr. SAMIR SOUBHIA.

São Paulo, 20/03/2018

Marcelo Jacoto

Assistente de Juiz

Vistos etc.

Embargos de declaração opostos pela rda. (Id "17b0b29"), que
aduz a  ocorrência  de omissão no decisum  Id  "bf8f61a".  É  o
relatório.

Decido

A decisão Id "bf8f61a" foi proferida com base em toda a prova
documental  carreada  aos autos por  ambas as  partes,  sendo
que  a  análise  de  tais  provas  foi  mais  aprofundada  em
comparação  àquela  que  é  feita  para  decisão  de  tutelas  de
urgência.

No  caso  em  tela,  este  Juízo  reconsiderou  sua  decisão  por
entender que existe competência do Conselho Deliberativo da
ré  para  fixar  critérios  para  a  realização  da  progressão  e
promoção, e não criar novos critérios que alterem os requisitos
para os processos de promoção especial.

Sendo  assim,  revogada  a  decisão  Id  "cb484a9"  e,  por
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consequência, declarada a nulidade da Deliberação CEETEPS
n° 27, de 19/05/16 e da Instrução Normativa n° 005/2016, , fica
concedida a tutela de urgência para ambos os casos, mediante
a expedição de Mandado de Intimação, para cumprimento da
referida  obrigação  de  fazer  no  prazo  de  30  dias  do  efetivo
recebimento da intimação.

Pelo  exposto,  ACOLHO  os  embargos,  nos  termos  da
fundamentação,  a  fim  de  esclarecer  as  questões  suscitadas
pela rda., bem como para conceder a tutela de urgência para
ambos  os  casos,  mediante  a  expedição  de  Mandado  de
Intimação, para cumprimento da referida obrigação de fazer no
prazo  de  30  dias  do  efetivo  recebimento  da  intimação.
AVERBE-SE

I. Data supra.

SAO PAULO, 21 de Março de 2018

SAMIR SOUBHIA
Juiz(a) do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[SAMIR SOUBHIA]
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