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Os servidores da justiça tem direito às férias como
qualquer trabalhador.Mas, hoje, não há nenhuma
celeridade na tramitação dos processos no País , pois
temos os recessos forenses , férias , falta de
servidores e um número razoável de processos.Uma
data única seria melhor , de preferencia na mesma
data do recesso forense.
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A A Curtir Você curtiu .:: O TEMPO ::. Curtir (desfazer) · Adicionar
comentário · Página do administrador · Erro
Você e outras 2 pessoas curtiram isso.2 pessoas curtiram
isso. Curtir (desfazer) · Adicionar comentário · Página do
administrador · ErroO deputado federal Bernardo Santana (PR-MG) protocolou uma proposta de emenda constitucional

(PEC) na Câmara dos Deputados pedindo o restabelecimento de férias coletivas nos tribunais do país.
O descanso dos magistrados foi proibido pela reforma do Judiciário, em 2004, com o objetivo de dar
celeridade processual à Justiça. 

Segundo o deputado, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é a favor da mudança na lei. Para ele,
se aprovada, a PEC iria agilizar o andamento dos processos. "Isso dificulta a vida do profissional de
advocacia, na medida em que ele não pode mais gozar de período de férias porque os tribunais de
Justiça não podem mais ter férias únicas", afirma. 

Para Santana, é importante que a questão seja analisada rapidamente. "Essa questão vem
emperrando o Judiciário e atrasando a atividade jurisdicional com a dificuldade de se obter quorum",
disse o deputado.
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