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ESCLARECIMENTOS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

Em respeito aos Oficiais de Justiça e a toda categoria, unida num só projeto, o 

SINDIJUDICIÁRIO/ES esclarece, que inobstante a Secretaria das Relações do Trabalho tenha 

restabelecido o registro sindical do Sindioficiais/ES, o fez em desacordo com decisão 

transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança interposto pelo próprio 

Sindicato dos Oficiais – Processo n.º 0000480-76.2011.5.10.005 que garante ao 

SINDIJUDICIÁRIO/ES a representatividade exclusiva de toda a categoria. 

 

Em sessão realizada no dia 13/08/2014, a 8.ª Turma do TST negou seguimento ao Agravo de 

Instrumento interposto pelo Sindioficiais/ES, mantendo incólume a decisão do TRT 10.ª Região 

que anulou o registro sindical da referida entidade – Processo n.º 46207.002717/2010-51 - em 

razão de irregularidades encontradas. 

 

Na decisão acolhida por unanimidade pela 8.ª Turma, 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 após 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) 

 

 

 

Assim, diferentemente do que vem sendo defendido, a decisão administrativa de 

restabelecer registro sindical arquivado judicialmente fere, claramente, a autoridade da 

coisa julgada. 

 

 

Assim, inobstante haver a necessidade de discutirmos politicamente os rumos da categoria 



como um todo, não poderíamos, neste momento, abandonar, sem parecer incoerentes, o 

trâmite de ação judicial interposta pelo próprio Sindioficiais, que reconheceu a 

irregularidade do registro. 

 

Desta forma, o SINDIJUDICIÁRIO/ES informa a todos, que noticiou as irregularidades 

encontradas, tanto à Secretaria das Relações do Trabalho quanto ao titular da 5.ª Vara do 

Trabalho da 10.ª Região – Brasília. 

 

IMPEACHMENT DO GOVERNADOR – A POLÍTICA COMO ELA É OU COMO 

QUEREMOS QUE SEJA? 
 

Ainda que a boca miúda -  das entidades sindicais -, e pouquíssimos veículos da imprensa, 

foi noticiado o pedido de afastamento do governador do Estado, bem como a decisão que 

arquivou tal pedido. 

 

As partes impetrantes ainda não foram em sua totalidade intimadas, mas, por força do 

processo político que o é – o impeachment – não admite recurso para o cidadão 

inconformado, apenas para os parlamentares (Regimento Interno da Câmara, artigo 100, § 

2.º e artigo 226, inciso I). 

 

Por ocasião dos primeiros pedidos de impeachment da então presidente Dilma Roussef, 

quando Eduardo Cunha indeferiu tais pedidos, vários mandados de segurança foram 

impetrados junto ao STF (MS 20941, 21754, 30672, 32930), que reconheceu, a  impossibilidade 

de recurso para o cidadão e, que por ser assunto, interna corporis o Judiciário não poderia 

se imiscuir. 

 

Mesmo diante desse duplo inconformismo – do arquivamento da decisão do pedido de 

impeachment e da inexistência de recurso -, as entidades preparam expedientes para os 

deputados, primeiro para discutir, politicamente, a possibilidade de alteração do Regimento 

Interno para se criar, ao menos, uma via recursal para o cidadão e, depois, contra a própria 

decisão do arquivamento. 

 

Por isso, é necessário discutir a política como ela é e como nós queremos que seja: um 

exercício pleno da democracia. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DÁ SEGUIMENTO A DENÚNCIA DO SINDICATO 
 

Como já noticiado anteriormente, o MPES está apurando improbidade administrativa do 

então presidente do TJES, Des. Sérgio Bizzotto. 

 

Cobrado do atual andamento, na última sexta-feira, o Sindicato foi notificado que o 

Ministério Público Capixaba remeteu os autos à Promotoria de Justiça Civil para apurar ato 

de improbidade e paralelamente, encaminhou cópias do expediente enviado pelo 

SINDIJUDICIÁRIO/ES para a Procuradoria da República no Espírito Santo para apurar possível 

crime de responsabilidade. 

 

 

Vitória (ES) 26 de Setembro de 2016 

 

A DIRETORIA 

 


