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SINDICATO IMPETRARÁ, EM FAVOR DE SEUS SINDICALIZADOS, 

MANDADO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR PROMOÇÃO DE 2018  
 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolará na próxima semana, para seus filiados, 
mandado de segurança com pedido de liminar contra ato omissivo do 
presidente do TJES por inobservância do artigo 13 da Lei Estadual n.º 
7.854/2004 (e suas posteriores alterações) - não publicação do ato de abertura 
da promoção de 2018. 
 
Diante da omissão da administração do Tribunal de Justiça Capixaba, o 
sindicato está adotando as providências para impetração do mandado de 
segurança. 
 
Assim, como no processo referente à promoção de 2016 e 2017, o sindicato 
pleiteará a concessão da segurança para: 1) declarar, incidentalmente a 
inconstitucionalidade do artigo 1.º da Lei Estadual n.º 10.470/2015, para 
determinar a deflagração imediata do processo de promoção dos servidores 
substituídos, com efeitos financeiros e funcionais, nos termos do art. 13 da Lei 
7.854/2004 (antes da redação dada pela Lei nº 10.470/2015); 2) 
sucessivamente, caso não seja reconhecida a inconstitucionalidade apontada, 
requer seja reconhecida a omissão do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo e efetivar o processo de abertura da promoção dos servidores 
prevista no artigo 13 da Lei 7.854/2004 para o ano de 2018, garantindo-lhes os 
efeitos funcionais da progressão de carreira desde a data de 1.º/07/2018, nos 
termos do entendimento da Terceira Seção do STJ (AgRg no REsp 
1.164.514/AM, MS n.º 12.397/DF). 
 
Se você é sindicalizado e está se preparando para participar da promoção de 
2018 confira seu nome no link disponível em nosso site (www.sindjud.com.br). 
Caso o mesmo não conste do rol, favor entrar em contato com o sindicato até 
o próximo dia 10/08, pois o mandado de segurança será impetrado no dia 
13/08. 

 
 

A DIRETORIA 
 

Nenhum direito a menos! 


