
PORTARIA-TJ - 12352020
Código de validação: B2F081EA38

O Doutor José Americo Abreu Costa, MMº Juiz Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude de
São Luis, no uso de suas atribuições legais;
 
Considerando a pandemia do CONVID-19 reconhecida pela Organização Mundial de Saúde;
 
Considerando que foi confirmado o primeiro caso de contaminação no Maranhão,
especificamente na Ilha de São Luis;
 
Considerando que o aeroporto, rodoviária, ferrovia e terminal hidroviária constituem, nesta
situação de pandemia, pontenciais pontos de entrada e contaminação pelo COVID-19;
 
Considerando a Portaria Conjunta 07/2020, do Tribunal de Justiça e da Corregedoria - Geral de
Justiça, que dispõe sobre medidas de prevenção em face da pandemia atual;
 
Considerando o disposto na Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu
regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Nacional;
 
                                                                                    R E S O L V E
 
Artigo 1º - Ficam suspensas até 30 de abril do corrente ano as atividades presenciais nos postos
de comissariado instalados no Aeroporto Marechal Cunha Machado, Terminais Rodoviários e
Ferroviários localizados respectivamente na Rodoviária local, no terminal da Companhia Vale
do Rio Doce e no Terminal Hodroviário da Ponta da Espera.
 
Artigo 2º - Fica mantido o atendimento presencial das autorizações de viagens  de crianças e
adolescentes, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de
Justiça, no posto instalado no Fórum Desembargador Sarney Costa, de segunda a sexta-feria, das
8:00 às 18:00h.
 
Artigo 3º - Nos finais de semana e feriados será criada pelos comissários coordenadores uma
escala de plantão entre os demais comissários para atendimento remoto, devendo cada servidor
escalado informar o respectivo celular para localização e atendimento.
 
§ 1º - A não localização do servidor plantonista deverá ser comunicada pelos comissários
coordenadores à chefia imediata, procedendo, em tal hipótese, o comissário coordenador, ao
atendimento da solicitação existente, expedindo certidão sobre o ocorrido.
 
§ 2º - A coodenação dos comissários deverá disponibilizar o telefone do posto de atendimento
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referido no artigo 2º, bem como o e-mail institucional da 1ª vara da infância e da juventude de
São Luís, para conhecimento e acesso da população, dando ampla divulgação deste ato.
 
Artigo 4º - No âmbito das circuscrições dos postos referidos no artigo 1º, fica autorizado o
atendimento remoto via e-mail, whatsapp, ou outro meio de comunicação idôneo, sendo
excepcional o atendimento presencial, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Resolução nº 313/2020
do CNJ.
 
Parágrafo único - Quando for necessário e indispensável o atendimento presencial, o comissário
plantonista deverá se deslocar até o posto respectivo, tomando as cautelas de prevenção
recomendadas pelas autoridades sanitárias.
 
Artigo 5º - Este ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias.
 
Dê-se ciência. Publique-se e Cumpra-se.
 
São Luis, 22 de março de 2020.
 
José Americo Abreu Costa - Juiz Titular da 1 Vara da Infância e da Juventude de São Luís.

JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA
Juiz - Final

1ª Vara da Infância e Juventude de São Luis
Matrícula 27037
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