
 

 

São Luís, 09 de Janeiro de 2020 

Ofício nº 03-GP-SINDJUS/MA 

 

 

À 

Sua Excelência, o Senhor 

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 

DD Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJ/MA 

Nesta 

 

 

Assunto: PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DE EXAMES  

 

 

Senhor Presidente,  

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO 

DO MARANHÃO – SINDJUS/MA, única entidade sindical representativa dos 

servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, vem, respeitosamente 

perante Vossa Excelência, por meio do seu representante legal, que assina 

abaixo, solicitar PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAMES 

PERIÓDICOS DOS SERVIDORES junto à Divisão Médica/TJMA, da lista em 

anexo. 

A presente solicitação se justifica em razão de inúmeras 

reclamações recebidas por este sindicato, referentes a  dificuldade no envio dos 

exames ocasionados por problemas no e-mail institucional. 

O SINDJUS/MA na qualidade de representante de classe e, 

considerando que as diretrizes constantes na resolução 207/2015 – CNJ visam o 

comprometimento e responsabilidade das instituições pela promoção da saúde e 

prevenção de riscos e doenças, a prorrogação do prazo se faz necessária, pois 



 

 

propiciará que mais servidores encaminhem para o Tribunal seus exames para 

análise da junta médica. 

Ademais, deve-se frisar que o recesso judiciário, do dia 

20/12/2019 a 06/01/2020, que se estende aos prazos administrativos, suspendeu 

os últimos 11 dias de prazo para a entrega desta documentação. Logo, solicita a 

este Tribunal, que compense esses dias com a prorrogação do prazo por iguais 

11 dias após o deferimento deste requerimento, sugerindo-se que seja reaberto o 

mesmo entre os dias 20/01/2020 até o dia 31/01/2020, preservando-se assim, o 

direito do servidor ao gozo do recesso forense, e à não ser prejudicado pelo uso 

deste direito ao descanso no final do ano, quando da manutenção de auxílio 

saúde de extrema importância à subsistência de sua família. 

Ao mesmo tempo colocamo-nos à disposição para a divulgação e 

chamamento dos interessados para a apresentação dos exames no novo prazo 

estabelecido por Vossa Excelência. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 


