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Dispõe sobre a realização de Correições Gerais
Ordinárias e Correições Extraordinárias pela
Corregedoria Geral da Justiça no exercício de 2016 nas
Comarcas do interior do Estado do Maranhão.

 
 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO,

nos termos dos artigos 30, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, bem como do art. 5º, inciso IV, do Código de Normas da Corregedoria c/c a
Resolução 24/2009;

 
CONSIDERANDO que compete ao Corregedor a realização de correição geral

ordinária anual, pessoalmente ou por seus juízes corregedores, em, pelo menos, um terço
das Comarcas do Estado;

 
CONSIDERANDO a realização do sorteio a que se refere o artigo 6º da

Resolução 24/2009;
 
CONSIDERANDO as determinações constantes dos relatórios de correições

gerais ordinárias efetivadas nos anos anteriores acerca da necessidade de realização de
correições gerais extraordinárias;

 
CONSIDERANDO que o Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça do

Estado do Maranhão prevê como ação específica do Órgão a implantação das Correições
Eletrônicas (Virtuais) no âmbito deste Estado;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Publicar o rol das datas e das unidades judiciais do interior do Estado

do Maranhão que serão submetidas à correição geral ordinária ou correição extraordinária
durante o ano de 2016, conforme relação constante do Anexo I, parte integrante desta
Portaria, ressalvando a possibilidade de haver modificações no calendário.

 
Art. 2º Nos termos do artigo 15, §5º do Código de Normas da Corregedoria,

fica desde logo delegado poderes às juízas auxiliares da Corregedoria, Dra. Rosângela
Santos Prazeres Macieira e Dra. Rosária de Fátima Duarte.

 
Art. 3º Os magistrados titulares ou em exercício nas varas a serem

correicionadas deverão ser notificados da correição, com pelo menos 05 (cinco) dias de
antecedência da data do início dos trabalhos, dando-lhes ciência dos termos desta portaria, a
fim de que adotem as providências necessárias à realização das atividades correicionais, tais
como o recolhimento, até a data fixada para o início da correição, dos processos indicados
pela autoridade que presidir os trabalhos às secretarias judiciais, inclusive, solicitando, se for
o caso, a devolução dos processos que se encontrarem em poder de advogados, de
membros do Ministério Público e de defensores públicos.

 



Parágrafo único. As atividades correicionais deverão ser acompanhadas pelos
juízes e servidores lotados na unidade judicial, a fim de que prestem os esclarecimentos que
lhes forem solicitados, colaborando com a realização dos trabalhos.

 
Art. 4º Durante os trabalhos de Correição Geral Ordinária não ficarão

suspensos o atendimento às partes e advogados pela Secretaria Judicial, nem os
prazos processuais, de forma a não comprometer os trabalhos da unidade. 

 
Art. 5º Na Correição Extraordinária, por determinação da Corregedora-geral da

Justiça, poderão ser suspensos o atendimento às partes e advogados pela Secretaria
Judicial, salvo para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços
correicionados, bem como os prazos processuais, os quais serão devolvidos às partes ao
término dos trabalhos.

 
§1º A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e a Defensoria

Pública serão previamente comunicados, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência,
da realização de Correição Extraordinária em determinada unidade, os quais poderão indicar
representante para acompanhar os trabalhos.

 
§2º Havendo relevantes e declarados motivos de interesse público, a correição

extraordinária poderá ser designada em sigilo, sem comunicação prévia aos juízes,
servidores e interessados, desde que o sigilo seja expresso e previamente autorizado pela
Corregedora-geral da Justiça.

 
Art. 6º Após o encerramento da correição serão elaborados relatórios

individualizados e circunstanciados, por unidade correicionada, dos trabalhos e dos fatos que
forem constatados durante sua realização.

 
Art. 7º As dúvidas que surgirem durante as atividades correicionais serão

dirimidas pela Corregedora-geral da Justiça ou por seus juízes auxiliares designados.
 
Art. 8º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
 

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em
São Luís (MA), aos 05 dias do mês de abril de 2016.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640
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