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SuspensÃ£o do expediente e dos prazos
COMUNICADO NÂº 17/2020
A PresidÃªncia do Tribunal de JustiÃ§a de SÃ£o Paulo, em razÃ£o do caos que chuvas intensas e alagamentos estÃ£o
causando nas cidades, comunica a Magistrados, Servidores, Promotores de JustiÃ§a, Defensores PÃºblicos,
Procuradores, Advogados, demais profissionais do Direito e pÃºblico em geral a suspensÃ£o do expediente e dos prazos
na data de hoje (10/2/2020) em todas as Unidades Judiciais e Administrativas da 1Âª RegiÃ£o Administrativa JudiciÃ¡ria,
bem como das Comarcas de CubatÃ£o, MongaguÃ¡, Praia Grande, SÃ£o Vicente, Franco da Rocha, Caieiras e Botucatu.
Na Comarca da Capital, o atendimento de medidas absolutamente urgentes, em 1Âº Grau de jurisdiÃ§Ã£o, serÃ¡ no
FÃ³rum JoÃ£o Mendes JÃºnior para os casos CÃveis e, no PalÃ¡cio da JustiÃ§a, para os Criminais e da InfÃ¢ncia e
Juventude, tambÃ©m atÃ© as 17 horas. Nos casos Criminais, os Delegados de PolÃcia devem acionar a Cepol (Centro
de OperaÃ§Ãµes da PolÃcia Civil).
Nas demais Comarcas da 1Âª RAJ e nas Comarcas do Interior acima indicadas, o atendimento de medidas
absolutamente urgentes, em 1Âº Grau de jurisdiÃ§Ã£o, inclusive para as de natureza CÃvel e InfÃ¢ncia e Juventude,
serÃ¡ feito pelo Juiz Corregedor de PolÃcia, ou pelo Juiz Diretor do FÃ³rum, das respectivas sedes de CircunscriÃ§Ã£o
JudiciÃ¡ria atÃ© as 17 horas.
O atendimento das Comarcas da CircunscriÃ§Ã£o de Guarulhos, incluindo a sede, tendo em vista o fechamento deste
fÃ³rum, serÃ¡ feito na Capital. Da mesma forma, o atendimento das Comarcas da CircunscriÃ§Ã£o de Itapecerica da
Serra, incluindo a sede, serÃ¡ feito na Comarca de Osasco. A Comarca de Botucatu serÃ¡ atendida pela Comarca de
AvarÃ©.
O plantÃ£o extraordinÃ¡rio de 2Âº Grau, para medidas urgentes, serÃ¡ realizado, excepcionalmente, pelas PresidÃªncias
das SeÃ§Ãµes, localizadas no PalÃ¡cio da JustiÃ§a, sede do TJSP, atÃ© as 17 horas.
Os pedidos realizados durante esse perÃodo deverÃ£o ser formulados em meio fÃsico, tanto em 1Âº quanto em 2Âº
Grau de jurisdiÃ§Ã£o.
A PresidÃªncia do TJSP tambÃ©m informa aos funcionÃ¡rios das unidades com expediente suspenso que chegaram
atÃ© as 11 horas, que serÃ£o concedidas horas credoras Ã queles que, espontaneamente, quiserem permanecer atÃ©
17 horas, quando todos serÃ£o dispensados.
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