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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, em relação ao julgamento nos autos do 
Processo n.º 024.10.020330-6, em que foi declinada a competência para a 
Justiça do Trabalho, que permanece como único representante da 
categoria dos Oficiais de Justiça. 
 

Embora com a decisão da Primeira Câmara do Tribunal a sentença que 
confirmava a legitimidade do SINDIJUDICIÁRIO/ES tenha perdido seus 
efeitos, 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. 
 

Vejamos trecho da liminar recursal: 
 

“Por essas razões, e sem prejuízo de posterior 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.” 
 

Além do mais, no último dia 13/08/2014 foi realizada Sessão da 8.ª Turma do 
TST onde foi negado 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 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  
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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) 
 

Assim, diferentemente do defendido no manifesto “Uff! Fim do Desrespeito ao 
Sindioficiais, Vitória completa e definitiva.”, a entidade ainda depende do 
registro sindical para se intitular representante dos Oficiais de Justiça. 
 

Assim, nos autos do Processo n.º 0000480-76.2011.5.10.005, dois pontos estão 
bastante esclarecidos: a legitimidade do SINDIJUDICIÁRIO/ES e a 
necessidade do registro sindical. 
 

E, mais, de forma contrária ao sustentado pelo referido Sindicato, a decisão 
proferida pelo TRT 17.ª Região não autorizou a concessão da carta sindical: 
 

“(...) Quanto ao requerimento apresentado pela reclamada Sindioficiais/ES - 
Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo de expedição de 
ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja dado 
prosseguimento ao processo administrativo de registro da entidade sindical. 
Considerando que não se trata do objeto do pedido DEVERÁ REQUERER A 
RECLAMADA A DEFESA DE SEUS DIREITOS DIRETAMENTE PELA VIA 
ADMINISTRATIVA, APRESENTANDO AS CÓPIAS E CERTIDÕES DO PROCESSO 
PERTINENTES À DEFESA DE SEUS DIREITOS. Cumpra-se o parágrafo segundo 
supra e intime-se o advogado da reclamada para ciência do alvará 
expedido em seu favor e a ré Sindioficiais/ES para ciência dos termos deste 
despacho bem como que lhe é deferido o prazo de 48 horas para proceder 
ao traslado das peças que entender necessárias. Cumpridas as 
determinações supra, arquive-se com baixa.” (grifamos) 
 

Desta forma, o SINDIJUDICIÁRIO/ES informa a todos, especialmente neste 
momento impar e histórico de defesa de toda a categoria dos servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que permanece agregando 
TODOS OS SERVIDORES, inclusive os Oficiais de Justiça. 
 

A DIRETORIA 
 


