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PORTARIA n° 09/2018
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor BRUNO BARBOSA PINHEIRO, Juiz
de Direito Titular da Vara única da Comarca de Bom Jardim/MA, no uso
de suas atribuições legais e na forma da lei,

CONSIDERANDO o disposto no Provimento nº 102018, da Corregedoria Geral de Justiça do
Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, que instituiu a Semana de Baixas Processuais a ser
realizada na segunda semana dos meses de junho e novembro;
CONSIDERANDO a necessidade de concentrar esforços para uma prestação jurisdicional mais
célere;
CONSIDERANDO que o Provimento 102018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Maranhão autoriza a suspensão do atendimento ao público e dos prazos processuais durante a
Semana de Baixas Processuais em todas as unidades jurisdicionais de primeiro grau, juizados
especiais e turmas recursais, sem prejuízo da prática dos atos urgentes.
CONSIDERANDO ainda dos termos do Ofício Circular CIRC-GCGJ-842018, que adiou a
Semana da Baixa Processual para o período de 26 a 30 de novembro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender o atendimento ao público e os prazos processuais no período de 26 a 30 de
novembro de 2018.
Art. 2º – Determinar que os prazos processuais vencidos nestas datas sejam postergados para o
primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º – No período de suspensão do expediente a Secretaria Judicial funcionará somente com
expediente interno, ressalvado o regime de plantão e os casos urgentes.
Art. 4º – As audiências designadas para esse período ocorrerão normalmente.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Proceda-se à afixação de cópia desta Portaria no átrio do Fórum desta Comarca.
Comunique-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Santa Inês, ao Ministério
Público e à Defensoria Pública Estadual.
Remetam-se cópias desta Portaria à Presidência do Tribunal e à Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado do Maranhão.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico.
Bom Jardim, 13 de novembro de 2018.
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