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GOVERNADOR NÃO PODE PEDIR PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

 
Diferentemente do que vem sendo apregoado na imprensa capixaba e 
espalhado nas redes sociais, o Governador não pode pedir a prorrogação 
do prazo para sanção ou veto que termina no próximo dia 3/10. 
A questão é que em caso de veto, a comunicação deverá ser feita, 
impreterivelmente, no dia 3/10, mas a justificativa poderá ser apresentada 
em dois dias. É o que dispõe o artigo Art. 66, § 2.º da Constituição Estadual: 
“§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou 
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
da Assembleia Legislativa os motivos do veto.” 

 
OFICIAIS DE JUSTIÇA: SERÁ PRORROGADO PRAZO DO 

RELATÓRIO ELETRÔNICO 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES adverte os Oficiais de Justiça que o prazo para 
apresentação do relatório eletrônico será prorrogado até que a Secretaria 
de Informação e Tecnologia comunique a finalização da instalação do 
programa em cada Comarca.  
Assim, neste mês de setembro os Oficiais poderão enviar suas comunicações 
referentes a indenização de transporte pelo procedimento até então 
utilizado. 
Alertando que a medida que o programa for instalado em cada Comarca, 
os Oficiais deverão utilizar o meio eletrônico. 

 
ALERTA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA! 

 
Com o ecoar de tantas soluções milagrosas para esse momento tão 
delicado da categoria, o SINDIJUDICIÁRIO/ES vem reiterar sua 
responsabilidade de conduzir os trabalhadores e trabalhadoras do 
Judiciário, incluindo os Oficiais de Justiça. 
 
Reiteramos que inobstante a decisão da Primeira Câmara do Tribunal de 
Justiça que declinou da competência para a Justiça do Trabalho, 
permanece INALTERADA a liminar recursal no Mandado de Segurança 
interposto pelo próprio Sindioficiais/ES – Processo n.º 0000480-
76.2011.5.10.005, que garante ao SINDIJUDICIÁRIO/ES a representatividade 
exclusiva de toda a categoria: “Por essas razões, e sem prejuízo de posterior  
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revisão desse entendimento, em sede de cognição definitiva, defiro a 
antecipação postulada, determinando a imediata suspensão do processo 
administrativo no qual formalizado o registro sindical do SINDIOFICIAIS-ES. 
Intime-se a Secretária das Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego, para que proceda a suspensão do processo administrativo, 
retornando as partes ao status quo ante, PRESERVANDO-SE A REPRESENTAÇÃO 
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO 
SINDIJUDICIÁRIO-ES ATÉ A SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. Cumpra-
se por mandado, com urgência.” 
 
A legalidade e titularidade do procedimento paredista, depende 
primordialmente da entidade que detém a carta sindical e nesse passo a 
decisão acolhida por unanimidade pela 8.ª Turma do TST no processo 
movido pelo próprio Sindioficiais/ES, a Desembargadora Convocada Jane 
Granzoto Torres da Silva argumentou que: “A liberdade sindical não é 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.” (MANDADO DE SEGURANÇA N.º ReeNecRO-480-
76.2011.5.10.0005  – JUSTIÇA DO TRABALHO 10.ª REGIÃO) (anexo) 
 
Assumindo essa responsabilidade e, diante de questionamentos de Oficiais 
de Justiça relativo aos procedimentos a serem adotados por ocasião do 
movimento paredista deflagrado a partir de 12/09/2014, o 
SINDIJUDICIÁRIO/ES reitera as instruções dadas desde a AGE do dia 
06/09/2014: 1. Cumprir todos os mandados recebidos até a data da 
deflagração da greve, distribuindo o cumprimento e a devolução dos 
mandados para recebimento da indenização de transporte durante o mês; 2. 
Receber todos os mandados que forem distribuídos pela Central, separando 
para cumprimento apenas dos casos urgentes e emergentes de acordo com 
a Resolução n.º 71/2009 do CNJ, incluindo neles também os de alimentos,  
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devolvendo os demais com certidão padrão; 3. Certidão padrão: “Certifico e 
dou fé que em razão da deflagração de greve pela categoria na AGE do dia 
06/09/2014, devolvo o presente, sem cumprimento ao Cartório de origem, 
uma vez que o presente não se enquadra no conceito de urgência e 
emergência, nos termos da Resolução 71/2009 CNJ. (local, data e 
assinatura)” 
 
Assim, sugerimos aos Oficiais de Justiça que recebam os mandados, 
cumprindo apenas os de urgência e emergência, certificando 
devidamente, para assim receberem a diária correspondente e ao mesmo 
tempo aderirem concretamente ao movimento.  
 
SABEMOS DAS DIFICULDADES VIVENCIADAS, ESPECIALMENTE DIANTE DA 
EXPEDIÇÃO QUASE NORMAL DE MANDADOS. TAL QUESTÃO, OU SEJA, DE UMA 
ADESÃO MAIS FIRME À DECISÃO DA CATEGORIA DE CUMPRIR APENAS 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS SERÁ DISCUTIDA NOVAMENTE AMANHÃ, NA AGE 
MARCADA PARA ÀS 12.30H NO SENAC. 
 
Sua participação é imprescindível para que possamos juntos discutir os rumos 
do movimento com toda a categoria. 
 
A criação de vários fóruns para debater o movimento, apenas o 
enfraquecerá, ao contrário do que muitos apregoam. 
 
A força está na união da categoria!                                                 
 

A DIRETORIA 
 

 
 

  


