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TST NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DO SINDIOFICIAIS 
 

Na Sessão do Tribunal Superior do Trabalho realizada no último dia 13/08, a 8.ª Turma negou 
seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIOFICIAIS face à decisão que deu 
provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES. 
 
No seu voto, a Desembargadora convocada sustentou: “A liberdade sindical não e um 
direito absoluto e encontra limites na própria Constituição Federal. Nessa medida, se os 
requisitos previstos para a obtenção do registro sindical não se fizerem presentes, cabe 
ao Poder Executivo, o qual detém o poder de autotutela, anular os atos administrativos 
expedidos em desconformidade com o ordenamento jurídico, nos moldes do artigo 53 
da Lei 9.784/99 e da Sumula 473 do C. Supremo Tribunal Federal, sem que haja macula 
ao direito a liberdade sindical. 3. Não há, afronta ao artigo 8º, inciso I, da Constituição 
Federal, tampouco ao artigo 45, Código Civil, pois o dispositivo civilista em comento 
trata da existência legal das pessoas jurídicas apos a inscrição do ato constitutivo no 
respectivo Cartório de Registro. E, embora a agravante esteja devidamente constituída 
nos termos da lei civil, faz-se necessária, para que ela ostente a representatividade 
sindical, a concessão do registro pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos moldes da 
Portaria suso mencionada, o que não mereceu efetivação, em razão das irregularidades 
reconhecidas pelo v. acórdão regional. Agravo de Instrumento conhecido e não 
provido.” 
 
Com essa decisão unânime, a 8.ª Turma do TST manteve a decisão do TRT 10.ª Região e 
cassou o registro sindical do SINDIOFICIAIS pelas irregularidades encontradas, mantendo a 
legitimidade exclusiva do SINDIJUDICIÁRIO/ES para todos os servidores do Poder Judiciário 
Capixaba. 
 
SINDICATO INTERPÕE RECURSO QUANTO AO AUXÍLIO-CRECHE 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES já protocolou recurso administrativo face a decisão da Presidência 
do Tribunal que negou o pedido de extensão do Auxílio-creche para os casos de contratação 
de babás nas Comarcas desprovidas de creches, pré-escolas e/ou instituições e de filhos 
incapazes.  
 
No recurso protocolado cujo o processo está sob o nº 2014.00.760.089, a Entidade Sindical 
defendeu que “Assim, não é justo ou razoável negar-se o reembolso nos casos 
narrados, posto que, do contrário, estaria se negando a própria efetividade do disposto, 
ferindo inclusive o princípio da igualdade. 
Portanto, não é justo ou razoável se negar o reembolso de despesas efetuadas com o 
pagamento de babás em razão da clara discriminação e sob este aspecto deve ser  
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reconsiderada a r. decisão. 
Logo, temos que deve se garantir a todos servidores diretamente e indiretamente aos 
seus filhos o direito de usufruírem do benefício. Negar-lhes agora, esse benefício é 
negar-lhe um direito buscado durante toda a sua vida funcional e, mais, é macular-se o 
princípio da moralidade administrativa, posto que, colocá-los à margem de uma 
caminhada tão aguardado durante todo esse tempo.” 
 

ATENÇÃO PARA FINAL DE PRAZO DE RECADASTRAMENTO 
 

O SINDIJUDICIÁRIO solicita aos servidores ativos e inativos para ficarem atentos ao prazo 
final de recadastramento. A medida se faz necessária para atualização de informações 
pessoais, documentais e funcionais, permitindo a confirmação da situação funcional de 
magistrados e servidores.  
O prazo para recadastramento de magistrados e servidores ativos do Poder Judiciário do 
ES começou no dia 01 de agosto e encerra-se no dia 31 do corrente. Já o recadastramento 
de magistrados e servidores inativos, inicia-se em 01 de setembro e vai até o dia 30 
daquele mês. 
Para recadastrarem-se os servidores deverão acessar o link “Recadastramento”, disponível na 
Intranet. 
Já os servidores inativos poderão acessar o link “Recadastramento” na intranet ou comparecer 
à Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) para preenchimento de 
formulário do recadastramento. 
 

A DIRETORIA 
 

 

  


