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SENTENÇA

PROCESSO nº : 1001528-48.2016.5.02.0022.

AUTOR:  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  DO  CEETEPS,  DO  ENSINO  PUBLICO
ESTADUAL TECNICO,TECNOLOGICO E PROFISSIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO

RÉU: CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA

Relatório

Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS - SINTEPS em face de
CEETEPS - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza requerendo a declaração de
nulidade da Deliberação 27 de 2016 e da Instrução Normativa 005/2016 para os  processos de
promoção especial. Em defesa, a rda. argúi irregularidade de representação e falta de interesse de
agir; no mérito, sustenta a legalidade da Deliberação 27/2016 e da Instrução Normativa 005/2016.
Deram documentos. É o relatório.

Fundamentação

Decido

A Lei 7347/85 e a Constituição Federal conferem legitimidade ao sindicato para propor ação civil
pública  na  defesa  de  interesse  de  seus  associados.  Não  se  trata  de  substituição  processual  e,
portanto, não há que se falar em rol de substituídos. O objeto da lide é a declaração de nulidade de
normativos editados pela rda. em desconformidade com a legislação que disciplina a promoção
especial. Rejeito as preliminares argúidas pela rda.

O art. 15 da Lei Complementar 1.240/14 estabelece os critérios para a promoção especial. Já o art.
18 da mesma lei remete para o Conselho Deliberativo da rda. a fixação dos critérios para realização
da progressão e promoção, bem como para a avaliação de desempenho dos servidores. Amparado
no art. 18 a rda. editou a Deliberação CEETEPS nº 27, em 19/5/16, e a Instrução Normativa nº
005/2016 - URH. Diferentemente do alegado pela rda., o art. 18 da LC 1.240/14 não autoriza a
criação de novos critérios ou requisitos para a promoção, mas apenas a fixação de critérios para a
realização  da  progressão  e  promoção,  o  que  deve  ser  feito  sem alteração  ou  alargamento  dos
critérios já estabelecidos no art. 15. Os normativos criados pela rda. extrapolaram os limites legais
de atuação do Conselho Deliberativo, invadindo a autonomia legislativa  reservada apenas à lei.
Procede o pleito do sindicato.

Dispositivo
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PELO  EXPOSTO,  julgo  PROCEDENTE  a  ação,  para  DECLARAR  A  NULIDADE  da
Deliberação CEETEPS nº 27,  de 19/5/16, e  da Instrução Normativa nº  005/2016 -  URH. Fica
revogada a decisão sob ID cb484a9.

Custas pela rda., calculadas sobre o valor arbitrado de R$ 1 mil, no importe de R$ 20,00, isenta nos
termos do art. 790-A I da CLT.

Honorários advocatícios indevidos por ausentes os pressupostos legais.

Intimem-se.

SAO PAULO,1 de Agosto de 2017

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