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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

 
LIMINAR GARANTE ABERTURA DO PROCESSO DE 

PROMOÇÃO DE 2019 
 
Foi divulgado no e-Diário do dia 07/11, a decisão da Des. Janete Simões que 
deferiu, parcialmente, o Agravo Regimental interposto pelo 
SINDIJUDICIÁRIO/ES no Mandado de Segurança n.º 0023167-
86.2019.8.08.0000. 
 
Na decisão, a Des. Janete, assim como no caso das promoções de 2016, 2017 e 
2018 deferiu, parcialmente, a liminar para determinar a abertura do processo de 
promoção, suspendendo os efeitos financeiros com base no artigo 1.º da Lei n.º 
10.470/2015. 
 
Como essa decisão, o Sindicato espera que o atual Presidente do TJES 
determine a abertura do processo de promoção de 2019, tão logo, seja 
notificado, embora ainda caiba recurso para o Estado do Espírito Santo. 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES reafirma seu posicionamento de buscar todos os 
direitos dos servidores em todas as instâncias, sejam elas políticas ou jurídicas. 
 
 

AGE COM RODA DE CONVERSA ENCHE AUDITÓRIO DA 
ALES NA MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA (08) 

 
Aconteceu na manhã desta sexta-feira (08), no auditório da Assembleia 
Legislativa do ES, uma roda de conversa sobre a Reforma da Previdência, 
promovida pelo Sindijudiciário e conduzida pela Dra. Monica Perim. 
 
Com o auditório cheio, muitos servidores puderam tirar suas dúvidas acerca do 
tema. Para a Dra. Mônica “o saldo foi muito positivo, pois foi possível sanar a 
dúvida pessoal dos servidores e se aproximar da realidade de cada um”. Devido 
a boa repercussão é possível que outros encontros no mesmo formato, e com a 
mesma temática aconteçam em breve. 
 
O Sindijudicário entende a dificuldade de alguns servidores de participar desse 
tipo de evento e por isso, todo o conteúdo foi gravado e será disponibilizado na 
próxima semana. Dando assim a oportunidade de todos terem acesso ao que foi 
exposto. 

 
A DIRETORIA 

Por todos os nossos direitos! 


