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A MMª. Juíza de Direito NUZA MARIA OLIVEIRA
LIMA Titular da Comarca de São João dos Patos,
Estado do Maranhão, na forma da lei.
 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a
necessidade de se assegurar condições mínimas para a sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores,
estagiários, colboradores, agentes públicos, advogados e usuários em geral;

 
 

CONSIDERANDO a necessária preservação da saúde dos servidores, profissionais
da área jurídica e jurisdicionados que diariamente transitam pelas dependências do
Fórum;
 
CONSIDERANDO que ao menos 07(sete) servidores do Fórum da comarca de São
João dos Patos/MA foram diagnosticados com a infecção COVID-19, ainda em
estágio ativo de contágio;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º-A da Lei Complementar nº 14/1991.
 
 

RESOLVE:
 
Art. 1º. SUSPENDER o atendimento e a prática de atos presenciais no Fórum da
comarca de São João dos Patos/MA, no período de 06 a 21 de agosto do ano
corrente, mantendo o funcionamento mediante PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO,
nos termos das resoluções CNJ nº 313,314,318 e 322/2020.
 
Parágrafo único. Ficam, no período fixado no caput, suspensos os prazos e
canceladas as audiências dos processos que tramitam em meio físico, bem como
canceladas as audiências dos processos eletrônicos, mantendo em curso o prazo
nos processos eletrônicos.
 
Art. 2º.Ficam suspensas as realizações de audiências, exceto quando se tratar de
réu preso, as audiências designadas serão mantidas e realizar-se-ão por meio de
vídeconferência, contanto que durante o período de vigência desta portaria,
permaneçam o número mínimo de servidores não infectados, qual seja 03(três).
 
§1º Para o ingresso na sala de audiência virtual, as partes deverão, na data e
horário designados, solicitar o acesso através do link correspondente e
identificarem-se, com nome, usuáio e senha, sendo estes os seguintes:
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1. link: https//vc.tjma.jus.br/vara1sjp
2. usuário: nome completo (apenas para identificação)
3. senha: tjma1234
 
Art. 3º. O atendimento pela Juíza Titular poderá ser agendado, junto ao telefone da
Secretaria Judicial(99) 3551-2770, e realizado, pelo Sistema de Videoconferência
do Tribunal de Justiça do Maranhão, mediante encaminhamento de link da sala
virtual, no dia e horário agendado.
 
Art. 4º OS SERVIDORES QUE NÃO ESTIVEREM AFASTADOS PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE, TRABALHARÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REMOTO
(durante o expediente, bem como, no Plantão Extraordinário), por meio do PJE
e demais sistemas eletrônicos utilizados pelo Tribunal de Justiça , conforme
previsto no Art. 6º da Resolução nº 313/2020 do CNJ;
 
Art 5º. O servidor no seu dia designado de sobreaviso(Plantão Extraordinário)
deverá obrigatoriamente verificar o malote digital, e-mail da vara, Sistema SEEU
bem como, DIGIDOC e sendo verificado que é ato judicial de urgência ( carta
precatória de réu preso, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de
concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares
diversa da prisão, e desinternação, representação da autoridade policial ou
Ministério Público visando a decretação de prisão preventiva ou temporária,
pedidos de progressão e regressão de regime prisional, concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas e pedidos relacionados na
Recomendação CNJ 62/2020) deverá dar a continuidade na tramitação dos
processos sem interromper a prestação jurisdicional.
 
 Art 6º.Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo-se cientificar o presidente
do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, acompanhando o
expediente dos exames realizados.
 
Cumpra-se. Publique-se. Cientifique-se.
 
                                        São João dos Patos/MA, 06 de agosto de 2020

NUZA MARIA OLIVEIRA LIMA
Membro da Turma Recursal Civel e Criminal Comarca de Balsas

Vara Única de São João dos Patos
Matrícula 185652
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Documento assinado. SÃO JOÃO DOS PATOS, 06/08/2020 15:55 (NUZA MARIA OLIVEIRA LIMA)
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