04/06/2018 - SINDIJUFE RO/AC PROTOCOLA EXPEDIENTE SOLICITANDO SUSPENSÃO DAS
ATIVIDADES DEVIDO À GREVE DOS CAMINHONEIROS
Diante das incertezas sobre a superação dos efeitos do movimento dos caminhoneiros nos próximos dias, o SINDIJUFE RO/AC solicitou no ultimo dia 28 (Segunda-Feira) aos Tribunais
(TRT e TRE) e a Subseção Judiciária de Rondônia a suspensão das atividades e prazos em toda Jurisdição até retorno à normalidade do dificultoso cenário vivido por conta da greve dos
caminhoneiros.

Considerando que outros Tribunais e Regionais do Judiciário adotaram tal medida de cautela sendo que o movimento tem causado diversos reflexos na sociedade. Por causa da
greve, serviços como o abastecimento de combustível e de alimentos têm ficado defasados em todo o país, causando a paralisação do transporte público em várias cidades.

Vejas os tribunais que mudaram o expediente ou suspenderam prazos:

TRFs

TRF da 4ª região

Expediente suspenso na sexta-feira, 25, e prazos processuais foram
transferidos para o próximo dia útil.

TRF da 5ª região

Expediente suspenso na sexta-feira, 25, e prazos processuais foram
transferidos para o próximo dia útil.

TJs

TJ/BA

Expediente suspenso a partir das 14h de hoje, 25. Prazos que
terminam hoje serão prorrogados para o dia útil subsequente.

TJ/PB

Expediente e prazos processuais suspensos nesta sexta-feira, 25, no
TJ/PB e nas comarcas da Capital (e Região Metropolitana), de
Campina Grande, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo.

TJ/PE

Expediente suspenso desde sexta-feira, 25, e prazos processuais
que se iniciam ou terminam hoje serão transferidos para o próximo
dia útil.

TJ/SC

Prazos processuais suspensos desde sexta-feira, 25.

TJ/SE

Expediente e prazos processuais suspensos desde sexta-feira, 25.

TJ/SP

Prazos processuais suspensos desde de sexta-feira, 25.*

TJ/RO

Prazos processuais suspensos e horário reduzido desde dia 28.

TRTs

TRT da 4ª região

Corregedor recomendou, por meio de portaria, que os juízes adiem
audiências a partir de sexta-feira, 25. Recomendação também foi
válida para essa quinta-feira, 24.

TRT da 6ª região

Expediente suspenso desde sexta-feira, 25.

TRT da 12ª região

Prazos e audiências suspensos desde sexta-feira, 25.

TRT da 20ª região

Expediente suspenso desde sexta-feira, 25, e prazos processuais
que terminam hoje serão prorrogados para o próximo dia útil.

A Diretoria do Sindicato irá diligenciar em busca do retorno das solicitações.
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