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

SINDICATO SE REÚNE COM OFICIAIS DE VITÓRIA 
 
Na tarde desta terça-feira (13/09), no Auditório II da Assembleia Legislativa, a 
presidente do Sindijudiciário/ES e sua assessoria jurídica se reuniram com 
um grupo de oficiais de justiça do foro de Vitória para discutir os termos do 
acordo apresentado pelo juiz diretor, Dr. Marcelo Loureiro, para arquivamento 
dos expedientes abertos por ocasião do movimento grevista. 
Na reunião, o sindicato demonstrou sua preocupação com o precedente que 
pode ser criado ao se utilizar os expedientes abertos na greve para desaguar 
volume de mandados não referentes ao movimento, e o que isso pode 
representar em outras oportunidades. 
O Sindicato entende que a adesão ou não ao acordo é uma decisão pessoal, 
que deve ser respeitada, mas continuará defendendo os oficiais que 
deliberarem por não aderir ao acordo, defendendo que a recusa no 
cumprimento das diligências se deu em razão do exercício do direito 
constitucional de greve e dentro dos ditames traçados nas decisões da Des. 
Elisabeth Lordes e da categoria. 
Importante lembrar que outros expedientes abertos por ocasião do movimento 
paredista, e defendidos pelo sindicato, foram arquivados sem qualquer 
penalidade ou concessão. 
 

CNJ EDITA RESOLUÇÃO SOBRE O RECESSO E 
SUSPENSÃO DOS PRAZOS 

 
No dia 09/09, o CNJ editou a Resolução n.º 241 que regulamenta o 
expediente forense no período natalino e da suspensão dos prazos 
processuais. 
A alteração foi necessária para adaptação ao art. 220 do novo Código de 
Processo Civil (CPC), que prevê a suspensão dos prazos processuais no 
período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. 
Segundo informações obtidas no site do Conselho Nacional da Justiça, a 
nova resolução explica que o período de suspensão do expediente forense 
continua a ser de 20 de dezembro a 6 de janeiro para o Poder Judiciário da 
União, conforme previsto na Lei n.º 5.010/1966. Também estabelece a 
possibilidade de os tribunais de justiça dos estados, pelo princípio da 
isonomia, a seu critério e conveniência, fixar o recesso pelo mesmo período. 
Já a suspensão da contagem dos prazos processuais, de acordo com o que 
determina o artigo 220 do novo CPC, em todos os órgãos do Poder Judiciário, 
ocorre entre 20 de dezembro a 20 de janeiro. 
 



De acordo com o novo ato aprovado pelo CNJ, o expediente forense será 
executado normalmente no período de 7 a 20 de janeiro, mesmo com a 
suspensão dos prazos, audiências e sessões, com o exercício das atribuições 
regulares dos magistrados e servidores. 
Durante o recesso forense, os tribunais deverão regulamentar o 
funcionamento de plantões judiciários, de modo a garantir o caráter 
ininterrupto da atividade jurisdicional em todo o país. 
Vale lembrar que aqui no nosso Estado, a LC n.º 234/2002 (com as 
alterações introduzidas pela LC n.º 788/2014) instituiu o período de 20 de 
dezembro a 6 de janeiro como feriado (art. 141, alínea e). 
 

SINDICATO COBRA ATUAÇÃO DA COMISSÃO DO 
PLANTÃO JUDICIÁRIO 

 
Nesta quarta-feira ( 14/09), o Sindijudiciário/ES protocola requerimento 
solicitando ao Des. Fábio Clem, presidente da Comissão de revisão do 
Plantão Judiciário, o andamento dos trabalhos. 
No expediente, o sindicato demonstra sua preocupação com a paralisação 
dos estudos sobre o tema, enquanto os problemas dos plantões só se 
avolumam: advogados desvirtuando os expedientes que podem ser 
protocolados no plantão do sobreaviso (madrugada), servidores sendo 
acionados para atendimento desses casos, falta de segurança e infraestrutura 
( como carros, por exemplo), servidores sendo compelidos a se 
responsabilizarem por altos valores de fiança, entre outros. (Protocolos: 
26/01/2016-  2016.00.091.758, 29/04/2016 - 2016.00.566.978, 20/06/2016 - 
2016.00.845.711, 26/08/2016 - 2016.01.247.164). 
Requerimento idêntico foi encaminhado à presidência do Tribunal de Justiça 
para a adoção de providências. 
 

TJ DEVE RETORMAR JULGAMENTO DO MS DA 
PROMOÇÃO 

Segundo informações obtidas, o Des. Fernando Bravin deve apresentar seu 
voto no mandado de segurança relativo a promoção de 2015 na sessão desta 
quinta, dia 15/09/2016. 
A assessoria jurídica do Sindicato acompanhará a continuação do julgamento. 
 
 
 

Vitória (ES), 14 de Setembro de 2016. 
 

A DIRETORIA 


