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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

 TRIBUNAL  DE JUSTIÇA

Seção Cível de Direito Público

   

CERTIDÃO CIÊNCIA ENTES PÚBLICOS VIA SISTEMA

  

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

Processo nº: 8009284-17.2019.8.05.0000 

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s): 

Relator(a): Des. Osvaldo de Almeida Bomfim

 

Certifico que:

LUCIANE ROSA CRODA registrou ciência em 26/04/2022 13:05

para a intimação expedida via portal eletrônico no sistema Pje para:

ESTADO DA BAHIA

Representante: Procuradoria Geral do Estado da Bahia

Expedição Eletrônica: 26/04/2022 09:44

quando ao conteúdo do ID:

27740650-Despacho

Salvador, 26 de abril de 2022

Seção Cível de Direito Público
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Seção Cível de Direito Público 

Processo:  8009284-17.2019.8.05.0000MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:BA39708-A)

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):  

 

DESPACHO

 

À luz da petição de id 27546994, em que a impetrante informa o descumprimento do
acórdão pelo impetrado, intime-se pessoalmente o Estado da Bahia, na pessoa do Procurador
Geral do Estado, bem como as autoridades coatoras, para que deem cumprimento ao comando
judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa pessoal de R$ 1.000,00 (mil reais) e
aplicação das penalidades legalmente admitidas.

Intime-se. Cumpra-se.Publique-se. 

Salvador, 20 de abril de 2022.

 Jatahy JúniorDesembargador

Relator
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR EDMILSON JATAHY 

FONSECA JÚNIOR, RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 8009284- 

17.2019.8.05.0000 EM TRÂMITE PERANTE A SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO 

PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

 
 
 
 
Mandado de Segurança nº 8009284-17.2019.8.05.0000 
 
 

AGGEB  –  ASSOCIAÇÃO  DOS  GESTORES  GOVERNAMENTAIS  DO   

ESTADO DA BAHIA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

impetrado contra  ato  dos  SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  ESTADO  

DA  BAHIA  E OUTROS, igualmente qualificados, vem, através dos advogados 

signatários, apresentar manifestação à informação prestada pelo Estado da Bahia 

através de sua Procuradoria do Estado, por meio dos fatos e argumentos abaixo. 

 
Novamente deve-se lembrar que a Excelentíssima Seção Cível de Direito 

Público concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos: 

 
Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, 

CONCEDER A SEGURANÇA para determinar às autoridades coatores que 
promovam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os atos necessários e  suficientes à  

deflagração do processo de progressão funcional dos servidores Especialistas em  

Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) referente aos anos de 2018 e 

2019.  

 

Ocorre que, até o presente momento não houve o correto cumprimento do 

comando judicial.  

 

 Ressalta-se que nas informações prestadas pelos impetrados na petição de 

ID 24273101, os mesmos destacaram não ter havido o descumprimento da decisão 

e sim dúvidas técnicas quanto o cumprimento da mesma, o que não representa a 

verdade dos fatos. 

 

Nas informações prestadas, os Impetrados pontuaram a ocorrência de dois 

processos extraordinários de promoção ocorridos em 2019, e que os mesmos 
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serviriam como os processos de promoção de 2018 e 2019, que são objeto da 

presente lide.  

 

Resaltaram ainda que do 1º PEADF, a promoção a ele vinculada produziu 

efeitos financeiros a partir de 31 de agosto de 2019, data de publicação do Decreto 

nº 19.204/2019; enquanto do 2º PEADF, a promoção a ele vinculada produziu 

efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2019. 

 

Tais processos extraordinários (PEADF), entretanto, não se deram em 

cumprimento da decisão judicial e sim em atenção à legislação vigente que regula 

a progressão funcional dos servidores representados pela Impetrante, até porque 

na data em que foi publicado o ato normativo que os embasou sequer havia sido 

concedida ainda a medida liminar que instou o Estado a sanar a omissão existente. 

Vejamos o quanto informaram os impetrados na aludida petição:   

 
Portanto, para atender o quanto estabelecido na legislação, foram publicados no ano 

de 2019 os novos decretos para regulamentar o desenvolvimento de algumas das 

carreiras do Poder Executivo Estadual, dentre os quais destacamos o Decreto nº 

19.204, de 30 de agosto de 2019, específico para a carreira do Grupo Ocupacional 

Gestão Pública. 

Devemos destacar que as duas primeiras promoções dos EPPGGs, após a publicação 
do novo decreto, foram vinculadas a dois Processos Extraordinários de Avaliação de 

Desempenho Funcional - PEADF, com prazos próprios. No 1º PEADF, a promoção a 

ele vinculada produziu efeitos financeiros a partir de 31 de agosto de 2019, data de 

publicação do Decreto nº 19.204/2019; enquanto no 2º PEADF, a promoção a ele 

vinculada produziu efeitos financeiros a partir de 1º de novembro de 2019, data do 
início do período avaliatório para a carreira de EPPGG. 

 
Pois bem. Se o decreto regulamentador foi publicado em agosto de 2019, ou 

seja, dois meses antes de apreciada e concedida a liminar, que data de outubro de 

2019, teria o Estado condição de afirmar que seu ato teria sido editado exatamente 

para atender a um comando judicial que sequer havia sido proferido? Isso mostra, 

Excelência, a tentativa dos Impetrados de camuflar sua conduta desidiosa e, ao 

mesmo tento, buscar induzir esse MM. Juízo a erro. 

 

De forma que resta evidente que a decisão judicial não foi devidamente 

cumprida e que os processos de promoção extraordinários ocorridos se deram em 

razão do Decreto nº 19.204 de 30 de agosto de 2019, e não da decisão judicial 
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proferida por essa Exma. Corte.  

 

Neste sentido, ainda que se entenda que a retroação dos efeitos dos 

Processos Extraordinários de promoção tenha o condão de dar cumprimento à 

decisão judicial, como tentam fazer crer os Impetrados, certo é que isso seria 

apenas parcial, referente ao processo de promoção de 2019, e não ao de 2018. 

 

Ademais, quanto ao Processo de Promoção do ano de 2018, definitivamente 

não realizado, urge que o mesmo seja imediatamente deflagrado, consoante 

determinado por este C. Tribunal de Justiça, de forma que a omissão perdura até 

os dias de hoje. 

 

Ressalta-se que, nesse caso, o correto cumprimento da decisão deve se 

dar com a DEFLAGRAÇÃO de um NOVO processo de avaliação da carreira, 

retroativo a fevereiro de 2018, de forma a promover todos aqueles servidores 

que tenham cumprido os requisitos objetivos previstos em lei e que, por esse 

motivo, fazem jus à mudança de classe, até porque esse foi, em sua 

literalidade, o comando judicial proferido por esta Corte e já devidamente 

transitado em julgado. 

 

Deve-se repisar, Excelência, que a Liminar foi concedida em 23/10/2019 e 

convertida em decisão final de mérito em 17/12/2020, sendo que mesmo após 

quase três anos da decisão judicial a Administração arrasta seu cumprimento até 

este momento, o que demonstra uma clara inércia do poder público no processo de 

resolução das obrigações determinadas judicialmente. 

 

Cumpre registrar que a tentativa do Estado de aproveitamento de atos 

pretéritos está a causar situações injustas no âmbito da carreira de EPPGG, ante a 

existência de servidores que não lograram êxito na promoção de 2019, por razões 

da natureza distinta, mas que poderiam ter um resultado diferente no ano de 2018. 

Todavia, o aproveitamento proposto pelos Impetrados, pelo menos da forma 

apresentada, está a alijar esse grupo de servidores da possibilidade de ascender na 
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carreira junto com seus demais colegas, situação já mapeada pela Impetrante e que 

não pode contar com a chancela do Poder Judiciário. 

 

E a solução viável, portanto, para que toda a categoria seja contemplada pela 

decisão transitada em julgado; regularizando a situação funcional dos servidores; e 

colocando todos em pé de igualdade para as promoções posteriores às que foram 

objeto do Mandado de Segurança, é: promover todos os servidores que 

cumpriram os requisitos funcionais da categoria dos EPPGG no ano de 2018, 

ou seja, aqueles requisitos objetivos que se mostram passíveis de ser aferidos 

mesmo após o decurso de todos esses anos. 

 
Assim, é que reitera a Impetrante a aplicação da multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da decisão judicial, conforme petição 

anteriormente apresentada a este Juízo relator, bem como: 

 

a) Que seja determinado o imediato cumprimento da promoção referente ao 

ano de 2018 com a deflagração de um NOVO processo de promoção que 

permita a mudança de classe de todos os beneficiários que 

cumpriram os requisitos objetivos para tal. 

 

Requer ainda, a Impetrante, que as determinações acima sejam feitas sob 

pena de majoração da multa eventualmente aplicada. 

 
termos em que, 

pede deferimento 

Salvador, 18 de abril de 2022. 

 
 

JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR MICHAEL NERY FAHEL 

 OAB/BA 17.799                        OAB/BA 27.013 

 

VICTOR COSTA CAMPELO  

OAB/BA 39.708 
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