
 

Sindijudiciário entra com Mandado de Segurança pedindo 
anulação de ato que cancelou as promoções dos servidores 

Numa assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (15), no auditório do 
Senac, Bento Ferreira, a categoria acatou proposta da diretoria do Sindicato de entrar  
com Mandado de Segurança questionando o Ato 1506 de 21 de novembro do ano 
passado, proferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que 
anulou promoções de servidores previstas para 2015. 

O Sindijudiciário vai pedir a invalidação deste ato que cancela 402 promoções 
concedidas por Lei a partir da votação do Plano de Cargos Salário, em 2014, pela 
Assembleia Legislativa do Estado. 

No entendimento da assessoria jurídica da Entidade, um Ato Administrativo de forma 
alguma pode reverter uma Lei, portanto, o Sindijudiciário quer em sua ação que as 
promoções sejam mantidas e que os efeitos financeiros sejam pagos. 

Atenção: os servidores devem fornecer à assessoria jurídica do Sindicato. O mais 

rápido possível, o trecho de sua ficha funcional onde consta o lançamento da 
promoção. Favor encaminhar para o e-mail: monica@sindjud.com.br. 

Assembleia Geral Extraordinária transferida para dia 26 de 
fevereiro 

Tendo em vista a impossibilidade de contato devido ausência do presidente do TJES, 

informamos que a GREVE CONTINUA e que a Assembleia Geral Extraordinária do dia 

19/02 foi transferida para o dia 26/02, quando esperamos ter uma proposta para 

deliberação da categoria.  

A AGE será realizada a partir às 9h, em primeira chamada, e às 9h30min, em segunda 

chamada, no Auditório do SENAC, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de 

Moraes, n.º 2077, Bento Ferreira, Vitória, ES. 

O Sindicato relembra que os trabalhadores que não fizerem parte do plantão de 
contingenciamento previsto na decisão da Desembargadora Relatora deverão 
permanecer mobilizados na sede do Sindicato.  
 
Já os servidores que atuarem no plantão poderão utilizar as camisas e os coletes 
alusivos ao movimento paredista e deverão cumprir os requisitos da decisão proferida 
no Processo n.º 0025910-11.2015.8.08.0000, em especial itens 2.4 (parte final) e 5. 
 
Todos os trabalhadores podem e devem participar do movimento, sejam mobilizados, 
sejam nos plantões. O movimento não foi declarado ilegal. 

 
A DIRETORIA 
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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 

 


