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Joselândia/MA, 16de julhode 2018.  

CÁTHIA REJANE PORTELA MARTINS, JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE 

JOSELÂNDIA, NESTE ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, CONSIDERANDO que, nos termos do art. 11 da Resolução 24/2009, alterado pelo 

art. 1ºda RESOL-GP - 9/2016, ao assumir comarca, vara ou juizado na qualidade de titular, o 

juiz procederá à correição extraordinária na secretaria judicial e à inspeção extraordinária em 

todas as serventias extrajudiciais, polícia judiciária, presídios e cadeias sob sua jurisdição; 

CONSIDERANDO que a realização deverá ocorrer no período de dez dias úteis, conforme 

disposto no art. 7 0, §3° e art. 40 da Resolução 24/2009, com alteração dada pelo art. 1° da 

RESOL-GP -9/2016.  

RESOLVE:  

Designar o dia 23 de julho de 2018, às 15h, na sala de audiências deste Juízo, para instalação, 

em ato público, da Inspeção Ordinária e Extraordinária, a ser realizada nas Serventias 

Extrajudiciais e nas Delegacias de Polícia desta Comarca, bem como no Termo de São José dos 

Basílios, ficando a solenidade de encerramento previamente marcada para dia 03 de agostodo 

supracitado ano, às 09h, cujo período poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 05 (cinco) 

dias, caso seja deferido, pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, 

eventual pedido de dilação formulado, de forma fundamentada, pelo magistrado, com 

antecedência mínima de quarenta e oito horas da data fixada para o encerramento, nos termos do 

art. 70, §4° da Resolução 24/2009, com alteração dada pelo art. 10 da RESOL-GP - 92016; 

Nomear, para atuar como Secretária dos Trabalhos de Inspeção, a Sra. Raquel Silva Paiva, 

Secretária Judicial Substituta deste Juízo, com exercício nesta Comarca;  

 Convocar para o ato de abertura o (a) Titular da Serventia Extrajudicial, de Joselândia, bem 

como do Termo São José dos Basílios, também o Delegado de Policia Civil de Joselândia, que 

deverão diligenciar no sentido de apresentar para o "VISTO", no momento oportuno, os títulos 

de nomeação ou de designação de toda pessoa, bem como os livros das suas respectivas 

serventias; 3 

Determinar a Secretária Judicial Substituta, ora nomeada que tome as seguintes providências: 

Encaminhar cópia desta Portaria, para publicação no Diário da Justiça, e divulgação nos meios 

de comunicação disponíveis nesta Comarca, com a nota de que qualquer pessoa do povo poderá 

apresentar sugestões e reclamações contra os serviços da Justiça, as quais deverão ser 

apresentadas 48hs (quarenta e oito horas) antes do início da solenidade de abertura;  

 Expedir convite ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça da Comarca de Joselândia - 

MA, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Joselândia, bem como, ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de São José dos Basílios, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Joselândia, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

São José dos Basílios, bem como as demais autoridades locais e a membros da OAB, que aqui 

atuam para participarem das solenidades de abertura e encerramento dos trabalhos, bem como 

para acompanhamento dos serviços;  

 Oficiar ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal, bem como o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador CorregedorGeral da Justiça, ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, ao 



Excelentíssimo Defensor-Geral do Estado, e ao Excelentíssimo Presidente da Seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando- lhes cópia desta e lhes comunicando acerca da 

realização do ato; 

7. Expedir edital, anunciando a Inspeção Ordinária e Extradordinária convidando o público em 

geral, para trazer suas sugestões e reclamações, neste período;  

8. 5- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Cumpra-se. 

CÁTHIA REJANE PORTELA MARTINS 

Juíza de Direito Titular da Comarca de Joselândia/MA 


