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Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora 

CECÍLIA MARCONDES 

Presidente 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

São Paulo - SP 

 

 
Suspensão Expediente no dia 14/02/2018. Quarta-feira de cinzas.  

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO 

FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD, entidade sindical 

devidamente registrada e reconhecida nos termos da Constituição Federal, inscrita no CNPJ 

sob nº 01.202.841/0001-44, sediada na Rua Antônio de Godoy nº 88 – 16º andar, Centro, 

São Paulo/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu Diretor 

Executivo adiante assinado, encaminhar o presente REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, com base nos fundamentos a seguir descritos. 

 

Conforme Portaria 02/2017, esse E. Tribunal divulgou os dias, relativos ao 

exercício de 2018, em que não haverá expediente. Entre as datas lá consignadas, constam os 

dias 12 e 13 de fevereiro, relativos ao Carnaval e, na chamada “quarta-feira de cinzas”, o 

expediente terá início às 14h00, nos termos do artigo 3
o
 do já citado instrumento normativo. 

 

Ocorre que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo irá suspender 

totalmente o expediente no dia 14 de fevereiro do corrente ano, medida esta que deve ser 

aplicada também à Justiça Federal. Aliás, a Justiça do Trabalho, também neste ano de 2018, 

suspendeu o expediente na “quarta-feira de cinzas”. 

 

E os motivos são inúmeros: pela redução do expediente, que, como dito, 

terá início às 14h00, muitos servidores, que já programaram suas vidas para cumprir horário 

de trabalho diverso daquele imposto para o dia 14/02, terão que reprogramar toda sua rotina; 

pelo tempo de expediente previsto, não é viável sua manutenção pelos custos envolvidos; até 

onde se apurou, não estão agendadas audiências iniciais ou de instrução. 

 

Diante disso, requer o deferimento do presente requerimento, para que seja 

suspenso o expediente na Justiça Federal da 3
a
 Região no dia 14 de fevereiro de 2018. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.  

 

TARCÍSIO FERREIRA 

SINTRAJUD 


