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Governador Eugênio Barros, 19 de novembro de 2019.

 
A Juíza CÍNTHIA DE SOUSA FACUNDO, Diretora do Fórum
Desembargador Juvenil Amorim Ewerton, desta Comarca de
Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais etc.

 

CONSIDERANDO que a realização da reforma predial, com substituição de

toda a instalação elétrica do prédio, bem como serviços hidráulicos, pintura, estrutura lógica,

dentre outros, não foi concluída no prazo assinalado na Portaria nº 34622019, com as

alterações da Portaria nº 34852019;

CONSIDERANDO que a atual situação do imóvel inviabiliza o

funcionamento normal da unidade jurisdicional;

CONSIDERANDO que, com a realização de reforma no prédio, foi

necessário o desligamento de toda a instalação de internet, cujo religamento somente

poderá ser realizado por servidor do Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO que foi solicitado através do OFC-VNGEB – 572019,

encaminhado a Diretor de Informática e Automação, o religamento de toda a instalação, eis

que indispensável a presença de técnicos do Tribunal, e que, até o presente momento, não

há data prevista, para que atendimento ao pleito formalizado;

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a saúde dos servidores,

advogados e demais jurisdicionados que transitam pelas dependências desta Unidade

Judiciária, bem como minimizar o prejuízo, caso retomem os prazos processuais, sem

qualquer estrutura mínima, para cumprimento de atos processuais, ou, ainda, simples

localização de processos ou recebimento de petições, para posterior juntada;

CONSIDERANDO que a insalubridade provocada pela produção de

resíduos, durante os serviços executados, cria um ambiente de absoluta ausência de

condições para manutenção das atividades forenses, motivo pelo qual é mister, ainda, a

realização de limpeza.

RESOLVE:

Art. 1o: PRORROGAR A SUSPENSÃO do expediente no Fórum da

Comarca de Gov. Eugênio Barros/MA, Estado do Maranhão, até o dia 26/11/2019, para a
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continuidade da realização dos serviços de pintura, reforma, reorganização de móveis e

processos, substituição de instalações elétricas e hidráulicas, cabos de rede, bem como de

limpeza do local, autorizando, por conseguinte, a suspensão geral do expediente, sem

prejuízo de nova prorrogação.

Art. 2o – Ficam ressalvados os atendimentos a casos urgentes (auto de

prisão em flagrante, mandados de segurança e demais hipóteses previstas no art. 62 do

Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça);

Art. 3o – A Secretaria da Vara funcionará em regime de plantão, atendendo

aos pleitos urgentes, quando não for possível na própria unidade jurisdicional.

Art. 4o – Suspender os prazos processuais dos feitos em trâmite nesta

comarca na referida data, prorrogando pra o primeiro dia útil subsequente os que se

vencerem na data da supracitada suspensão;

Art. 5o – Esta portaria entra em vigor na data da publicação no átrio do

Fórum e no Diário de Justiça Eletrônico, com a devida comunicação à Corregedoria Geral do

Estado do Maranhão, ao Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção

Maranhão, para conhecimento.

Dê-se ciência e Publique-se.

Gabinete da Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de

Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, aos 19 dias do mês de novembro do ano

de dois mil e dezenove.
 

CINTHIA DE SOUSA FACUNDO
Diretor do Fórum da Comarca de Governador Eugênio Barros - Inicial

Vara Única de Governador Eugênio Barros
Matrícula 185363

Documento assinado. GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, 19/11/2019 10:11 (CINTHIA DE SOUSA FACUNDO)
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OFC-VNGEB - 572019
Código de validação: 02700BFC1D

Governador Eugênio Barros, 12 de novembro de 2019.
 
A Sua Senhoria
PAULO ROCHA NETO
Diretor de Informática e Automação
Diretoria de Informática e Automação
Coordenação de Atendimento ao Usuário de Informática
SÃO LUÍS/MA
 
 
ASSUNTO: Solicitação de serviços de informática
 
 

Prezado Senhor,
 

Cumprindo Vossa Senhoria, sirvo-me do presente, para solicitar providências,

no sentido de enviar servidores/ técnicos de informática, a partir do dia 19/11/2019, até esta

comarca de Governador Eugênio Barros.

A presença dos técnicos é indispensável, tendo em vista reforma realizada

no Fórum local, inclusive com alteração de local de acondicionamento de CPD, o que implica

a necessidade de religação de todos os fios.

Os serviços de atendimento ao público, bem como a fluência dos prazos

processuais, reiniciarão dia 21/11/2019, após suspensão por meio de Portaria nº 3462/2019

e 3485/2019, motivo pelo qual é mister a religação em tempo hábil, e antes do dia

21/11/2019, para que não haja prejuízo aos advogados e jurisdicionados.

Atenciosamente,

CINTHIA DE SOUSA FACUNDO
Diretor do Fórum da Comarca de Governador Eugênio Barros - Inicial

Vara Única de Governador Eugênio Barros
Matrícula 185363
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