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A DOUTORA ANELISE NOGUEIRA REGINATO, JUÍZA DE DIREITO
DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COROATÁ, no uso de suas
atribuições legais,
 
CONSIDERANDO
o disposto nos arts. 105, 106, § 2º, 188, 205, § 3º, 273 e 274 do Novo Código de
Processo Civil;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei 11.419/2006;
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução 15/2008-TJMA;
 
CONSIDERANDO a necessidade de se conferir celeridade aos processos em
trâmite nesta Comarca, bem com a necessidade de redução dos custos
operacionais da Secretaria Judicial;
 
RESOLVE

 
Art. 1º. Fica instituída a versão eletrônica do Diário da Justiça - DJe, como

órgão oficial e forma prioritária de comunicação, publicação e divulgação dos atos processuais e
administrativos da 1ª Vara da Comarca de Coroatá, sendo veiculada gratuitamente no endereço
www.tjma.jus.br/site/cons/diarioonline.php.

 
Art. 2º. A partir da data da publicação desta Portaria, a versão eletrônica do

Diário da Justiça substituirá integralmente a remessa de intimações postais ou por Oficial de
Justiça.

 
Art. 3º. Esta Portaria não altera a forma de contagem dos prazos estabelecida nas

legislações processuais civil e penal.
 
I - Considera-se a data indicada na versão eletrônica do Diário da Justiça, como

sendo o dia em que o periódico foi disponibilizado na página eletrônica do Tribunal de Justiça.
 
II - Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
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III - A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da

publicação
 
Art. 4º. As publicações realizadas por meio eletrônico serão certificadas nos

autos pelo servidor responsável por meio da juntada do extrato de publicação da matéria.
 
Art. 5º. Esta portaria não afasta a intimação pessoal da parte quando a lei assim

o exigir e não será aplicada às partes que não estiverem representadas nos autos por advogados.
 
Art. 6º. A publicação desta Portaria será feita no átrio do Fórum e pelo Diário da

Justiça Eletrônico, bem como por meio da remessa de ofício aos à Presidência do Tribunal de
Justiça, à Corregedoria-Geral de Justiça, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Maranhão, à Defensoria Pública e à Procuradoria-Geral do
estado.

 
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Titular desta Vara.
 
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA, em

Coroatá, 5 de abril de 2018.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

1ª Vara de Coroatá
Matrícula 149427
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