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PO.RTARIA N° 0112010 -, 

j LENIRHEltI{EM, Juiz Titular desta 07a vara: usando das 'atribUicdes 
legais que lhe &ao conferidas e: '. . * I 
, " CONSIDERANDO a ade.&ao do~ servidores p~blicos da Justiça IdO

l . 
Trabalho ao movimento grevista da categori~, iniciado em 06/0512010, qUinta-fei~;" 

, CONSIDERANDO a ampla divujgação, nos meios de comunical'O, 
da greve em curso; ... " . . " 

" CONSIDERANDO a insegurança que o movimento acarreta os 
jurisdicionados pela sit~açãO que Se configura quanto à prática' dos a os 
.proceSsuais e cumprimento de prazos, já que o funcionamento dos serviços ~de 
primeira. instância de Porto Alegré toma~se precário e difere de Vara para Vara; 

, EXPEDE a seguinte Portaria, estaQe.lecendo o procedimE!nto a er 
adotado por esta Unidade Judiciária: I' ., '!'1 

,:' 
" ;.1

Artigo 1° -- Ficam interrompidos os prazos a partir de. 11105/2 10 ' 
(terça-feira), oS,quais serão restituldos mediante notificaçao, após o·término do 
movimento. I 

Artigo 2° -Será certificado, nos processos çujos prazos for m 
atingidos, a ocorr~ncia da greve ~ o teor da presente; 

I' 

Artigo 3° -- .Ficam mantidas, par ora, as audiências já designadas; 
Artigo 4° - Veda-se, enquanto durar a greve, a retirada 'dos autos da, 

I,Secretaria pára qua1quer' finalidade, restringindo-se o atendimento. ao públieq à 
"entrega de processo.s no balcão para vista em Secretaria (desde que. a vista os , 

autos nao 'implique em clentificação de ·ato pfoce.ssual pendente denotificaçã ),' ;, 

., . expedição de guias para depósito, entrega de alvarás e prestaÇlo de informaçõe .' ' 
ir, Artigo5°- Ficam ressalvadas as medidas urgentes. 

Publique-se.. ' . 
t· Comunique-se à Corregedoria Regional eà Direçêo do Foro. 

Porto Alegre, 1 od~ maio d ..' ,segunda-fel. 
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