
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE 

SOUZA NETTO PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

Suspensão nas distribuições de mandados nos dez 

dias que antecedem o recesso - URGENTE 

 

 

 

 

 

 

O SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, entidade 

sindical de primeiro grau, CNPJ 75.061762/0001-05, com sede Administrativa na Rua David 

Geronasso 227, CEP 82540-150, Boa Vista, Curitiba, Paraná, por sua coordenadora geral 

ANDRÉA REGINA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, servidora pública, RG 

19.946.727-4/SP, CPF 659.577.176-49, residente e domiciliada à Rua Henrique Coelho Neto, 

1267, apto. 301B, CEP 83321-030, Vargem Grande, Pinhais, Paraná, vem à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o que segue:  

 

 



 

1. DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA REQUERER EM 

FAVOR DE SUA BASE 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o instituto da substituição 

processual aos sindicatos para que possam exercer a defesa dos interesses da categoria. A 

partir da promulgação da Constituição Cidadã, tornou-se indiscutível a legitimidade ativa 

da entidade de classe no exercício constitucional da defesa da categoria.  

 

O Sindicato autor está legitimado para substituir seus sindicalizados no 

presente pedido, filiados ou não, em razão da competência extraordinária das entidades, 

conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça:  

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 

CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. 

LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 

os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e 

quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da 

categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, 

abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos 

trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na 

fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF ARE 751500 ED / DF - DISTRITO FEDERAL EMB. DECL. 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:05/08/2014; Órgão Julgador: 

Segunda Turma) 1. LEGITIMAÇÃO PARA A CAUSA. Ativa. 

Caracterização. Sindicato. Interesse dos membros da categoria. Substituição 

processual. Art. 8º, III, da Constituição da República. Recurso 

extraordinário inadmissível. Agravo regimental improvido. O artigo 8º, III, 

da Constituição da República, confere legitimidade extraordinária aos 



 

sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou 

individuais dos integrantes da categoria que representam. [...] RE 213974 

AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 

02/02/2010; Órgão Julgador: Segunda Turma)  

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES COLETIVAS. ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 

E SINDICATOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA 

DOS FILIADOS. 1. Trata-se de Agravo Regimental no qual a União sustenta 

que, por falta de autorização individual expressa, a associação de classe não 

pode agir na condição de substituto processual em Execução de sentença 

coletiva. 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que as 

associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam 

para atuarem como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases 

de conhecimento, na liquidação e na execução, independentemente de 

autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos 

filiados.[...](STJ, AgRg no AREsp 385226/DF AGRAVO REG. NO AGRAVO 

EM REC. ESPECIAL; 2013/0268019- 0, Relator Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, Julgamento 05/12/2013)  

 

Ainda, de acordo com o Estatuto Social do Sindicato dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado do Paraná - SINDIJUS/PR, consta expressamente a autorização 

de seus filiados para o ingresso com pedidos judiciais e administrativos. In verbis: 

 

Art. 3º. - São prerrogativas do Sindicato: 

I - representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, em 

qualquer instância, os interesses gerais da categoria e os individuais e 

coletivos de seus filiados; 

 

Súmula do STF 629 - A impetração de mandado de segurança coletivo por 

entidade de classe em favor dos associados independe da autorização 

destes. 

 



 

Súmula do STF 630 - A entidade de classe tem legitimação para o mandado 

de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma 

parte da respectiva categoria. 

 

Lembre-se que o artigo 8º da Constituição Federal deu aos sindicatos 

legitimidade extraordinária para representar filiados e não filiados.  

 

Vejamos o que nos ensina José Carlos Arouca, in Curso Básico de Direito 

Sindical, 2ª edição, LTR, 2009, São Paulo-SP, página 274.  

 

“O mesmo inciso III do art. 8º da Constituição Contempla a prerrogativa 

mais expressiva que se deu ao sindicato, reconhecendo sua tradição 

histórica:  defesa de direitos e interesses coletivos: ao sindicato cabe a defesa 

dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais e administrativas”.  

 

Por todo exposto, o SINDIJUS é legitimado para propor o presente pedido.  

 

2. DOS FATOS E FUNDAMENTOS  

 

A Resolução nº 356-OE dispõe sobre a suspensão do expediente forense no 

período de 20 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023.  

 

Aborda o art. 8º da mencionada Resolução que as Centrais de Mandados 

funcionarão apenas serviços essenciais ao plantão.  

 



 

Ademais, o Código de Normas do Foro Judicial, a partir do art. 254, 

estabelece as atribuições dos Oficiais de Justiça ou Técnicos que exercem a função. O art. 

261, especificamente, menciona a suspensão da distribuição dos mandados:  

 

Art. 261. O afastamento remunerado do Oficial de Justiça ou do 

Técnico que exerce essa função ensejará a suspensão da distribuição dos 

mandados durante o período de afastamento. 

§ 1º Além do disposto no caput, a distribuição ficará suspensa: 

I – nos 10 (dez) dias anteriores ao afastamento, quando igual ou 

superior a 20 (vinte) dias;  

II – nos 5 (cinco) dias anteriores ao afastamento, quando superior a 10 

(dez) e inferior a 20 (vinte) dias. 

§ 2º Não haverá prazo adicional de suspensão quando o afastamento 

se der por período igual ou inferior a 10 (dez) dias. 

 

 Veja-se que a observância de suspender aos mandados em dias que 

antecedem o afastamento se dá para que o servidor não fique sobrecarregado após retornar 

as suas atividades. Sabe-se que a demanda é alta, e os servidores se esforçam sobremaneira 

a fim de cumprir com todas as suas responsabilidades.  

 

Nesta mesma lógica, torna-se importante e viável a suspensão da 

distribuição de mandados nos 10 dias que antecedem o início do Recesso Judiciário. É 

comum os Oficiais e Técnicos reclamarem junto a este sindicato de que por diversas vezes 

acabam cumprindo mandados no período do recesso, diante da alta demanda que decorre 

no fim de ano.  

 

3. DO PEDIDO 

 

Em face todo o exposto, requer:  



 

 

a) Seja suspensa a distribuição de mandados nos dez dias que antecedem 

o Recesso Judiciário de 2022 para os Oficiais de Justiça e Técnicos com 

função.  

b) Sejam suspensos os mandados que já estiverem distribuídos nos 10 dias 

que antecedem o recesso.  

 

 

 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento 

 

 

 

Curitiba, 13 de dezembro de 2022. 

 

 


