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O DOUTOR HADERSON REZENDE RIBEIRO, JUIZ DE DIREITO TITULAR
DA COMARCA DE VITORIA DO MEARIM, ESTADO DO MARANHÃO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC.
 
CONSIDERANDO a realização pela Divisão de Serviços e Obras do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão de reforma predial nas dependências do
Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins, que compreenderá a retirada
de forro, serviços de pintura, reorganização de móveis, substituição de
instalações elétricas e do quadro elétrico, rack e cabos de rede,
retelhamento, dentre outros reparos na estrutura predial;
 
CONSIDERANDO a sugestão de suspensão do expediente dada pelo Chefe
da Divisão de Serviços e Obras do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão no OFC-DSEO-22019 e que os transtornos ocasionados com a
reforma impedem o regular funcionamento da prestação jurisdicional;
 
CONSIDERANDO a saúde dos servidores públicos, advogados, partes e
demais pessoas que transitam pelo recinto;
 
CONSIDERANDO a necessidade de se resguardar a integridade dos bens
públicos e dos processos judiciais que se encontram neste foro;
 
CONSIDERANDO a otimização do tempo gasto com a reforma predial, bem
como a impossibilidade de realização da mesma em ambiente lotado de
pessoas;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. SUSPENDER o expediente no Fórum da Comarca de Vitória do
Mearim, Estado do Maranhão, no período de 11 a 25 de Fevereiro de 2019,
não havendo atendimento ao público de modo geral e realização de
audiências.
 
Art. 2º. Os prazos processuais que venceram nas datas citadas, serão
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
 
Art. 3º. Durante o período da suspensão, o Fórum da Comarca de Vitória
do Mearim/MA funcionará em regime de plantão.
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no átrio do
Fórum desta Comarca e no Diário de Justiça, com o devido envio à
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Presidência e Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão para
conhecimento e Registro.
 
 
Dê-se ciência. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.
 
 
Gabinete do MM Juiz de Direito do Fórum da Comarca de Vitória do
Mearim/MA, aos oito (08) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove (2019).

HADERSON REZENDE RIBEIRO
Diretor do Fórum da Comarca de Vitória do Mearim - Inicial

Vara Única de Vitória do Mearim
Matrícula 183020
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