
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE SÃO VICENTE FERRER

Portaria n° 14/2017- GJ

Dispõe sobre a suspensão do expediente na Vara Única da 
Comarca de São Vicente Férrer, Estado do Maranhão.

 O  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO, 
BRUNO BARBOSA PINHEIRO, TITULAR DA COMARCA 
E  DIRETOR  DO  FÓRUM  DE  SÃO  VICENTE  FÉRRER, 
ESTADO  DO  MARANHÃO,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais,

CONSIDERANDO  a realização  de  reforma  predial,  com 
serviços de pintura, reorganização de móveis, substituição de 
instalações  elétricas  e  hidráulicas,  cabo  de  rede  e  demais, 
iniciada na data de 12/05/2017.

CONSIDERANDO a sugestão de suspensão do expediente
 dada pelo Chefe da Divisão de Serviços e Obras do Tribunal 
de  Justiça  do  estado  do  Maranhão,  tendo  em  vista  a 
necessidade da realização de novas demandas no prédio da 
comarca de São Vicente Férrer-MA, ante a impossibilidade 
de execução das tarefas normais de expediente forense, o que 
motivou a suspensão do expediente forense, do dia 12 ao 22 
de maio de 2017, nos termos da Portaria no 3361/2017.

CONSIDERANDO o  Ofício OFC-DSEO – 302017, oriundo 
da  Chefia  da  Divisão  de  Serviços  e  Obras,  informando  a 
necessidade  de  extensão  do  prazo  de  suspensão  do 
expediente forense, para o período do dia 23 a 29 de maio de 
2017,  em  virtude  da  necessidade  de  realização  de  novas 
demandas.

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR a suspensão do expediente no Fórum da Comarca 
de São Vicente Férrer, Estado do Maranhão, no período de 23 a 29 de maio 
de 2017, para realização dos serviços de pintura, reforma, reorganização de 
móveis e processos, substituição de instalações elétricas e hidráulicas, cabos 
de rede, autorizando, assim, a suspensão geral do expediente;



Art. 2º. Fica ressalvado o atendimento dos casos urgentes;

Art.  3º.  O  protocolo  de  pleitos  urgentes,  autos  de  prisão  em  flagrante, 
mandados de segurança, além das demais hipóteses previstas no art. 62 do 
Código de Normas, durante o período de suspensão do expediente, dar-se-
á via e-mail (vara1_svf@tjma.jus.br), devendo os originais ser entregues 05 
(cinco) dias após o encerramento do prazo de suspensão das atividades;

Art.  4º.  SUSPENDER  os  prazos  processuais  dos  feitos  em trâmite  nesta 
Comarca, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 
vencerem durante o período de suspensão do expediente;

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

 
São Vicente Férrer-MA, 19 de maio de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer-MA.


