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Dispõe sobre a suspensão de expediente na
Vara da Comarca de Guimarães/MA.

 
 

O DR. SAMIR ARAÚJO MOHANA PINHEIRO, Juiz de Direito Titular da
Comarca de Guimarães, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e

 
 CONSIDERANDO a imperiosa e urgente realização de reforma predial, com

substituição de toda a instalação elétrica do prédio, bem como serviços hidráulicos, pintura,
estrutura lógica, dentre outros, que perdurarão pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se em 14
de agosto de 2019 e encerrando em 13 de novembro do corrente ano.

 
CONSIDERANDO o Ofício OFC-DENG-102019 em anexo, oriundo da Chefia da

Divisão de Serviços e Obras, informando que os serviços a serem realizados no período de 26
de agosto a 13 de outubro de 2019, inviabilizam o funcionamento normal da unidade
jurisdicional, bem como sugestiona a suspensão do expediente.

 
CONSIDERANDO a necessidade de se resguardar a saúde dos servidores,

advogados e demais jurisdicionados que transitam pelas dependências desta Unidade Judiciária.
 
RESOLVE:

 
Art. 1º. DETERMINAR a suspensão do expediente no Fórum da Comarca de

Guimarães, Estado do Maranhão, no período de 26 de agosto a 13 de outubro de 2019, 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. 2- Ficam ressalvados os atendimentos a casos urgentes (autos de prisão em

flagrante, mandados de segurança e demais hipóteses previstas no art. 62 do Código de Normas
da Corregedoria Geral de Justiça).

 
Art. 3- A Secretaria da Vara funcionará em regime de plantão, atendendo os pleitos

urgentes, quando não for possível na própria unidade jurisdicional, no prédio do Ministério
Público.

 
Art. 4- Suspender os prazos processuais dos feitos em trâmite nesta comarca na

referida data, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente os que se vencerem na data da
supracitada suspensão;

 
Art. 5- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no átrio do Fórum e no

Diário de Justiça Eletrônico, com a devida comunicação à Corregedoria Geral do Estado do
Maranhão e a Ordens dos Advogados do Brasil Secção Maranhão, para conhecimento e
registro.
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Publique-se. Cumpra-se.

 
GABINETE DO JUIZ TITULAR DA COMARCA DE GUIMARÃES, EM 14 DE

AGOSTO DE 2019.
 

SAMIR ARAÚJO MOHANA PINHEIRO
Diretor do Fórum da Comarca de Guimarães - Inicial

Vara Única de Guimarães
Matrícula 183178
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