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A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
 
 
Assunto: Semana de Baixas Processuais
 
 

Senhor (a) Juiz(a),
 
Informo a Vossa Excelência que será realizada a 4ª edição do Projeto

“Semana de Baixas Processuais” no período de 14 a 18 de outubro de 2019, instituído
pelo Provimento-CGJ nº 10/2018, com o objetivo de incentivar a redução do acervo de
processos em tramitação na Justiça de 1º Grau.

 
Segundo levantamento feito por esta Corregedoria Geral da Justiça,

atualmente, existem mais de 350 mil processos julgados e não baixados nas unidades
judiciais do Estado do Maranhão, sendo, portanto, necessário que sejam
empreendidos esforços para a movimentação desses processos com a realização das
intimações necessárias, controle efetivo dos prazos e certificação do trânsito em
julgado, para que seja ultimada a baixa processual.

 
Com o objetivo de possibilitar o acompanhamento dos resultados da

Semana de Baixas Processuais pelas unidade judiciais, será divulgado relatório diário
com quantitativo de processos baixados durante o período, que será disponibilizado na
página da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, por meio do link:
http://www.tjma.jus.br/cgj/publicacoes/sessao/609.

 
Para a efetiva redução dos acervos, recomendo que as baixas processuais

sejam incluídas na rotina das unidades judiciais durante todo o ano, sendo importante
o acompanhamento mensal da taxa de congestionamento processual de baixa, a fim
de evitar que a unidade entre na faixa de maior criticidade (a partir de 80%).

 
Ressalto que a apuração das baixas para fins de concessão do Selo

Unidade Destaque em Baixa Processual compreenderá o período de 01/01/2019 a
31/12/2019, e não apenas os dias das Semanas de Baixas Processuais, nos termos do
Provimento-CGJ nº 11/2018, como forma de reconhecer o desempenho das unidades
da Justiça de 1º Grau no que se refere à redução da taxa de congestionamento de
baixa durante todo o ano.

 
O Selo Unidade Destaque em Baixa Processual contempla as categorias
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ouro, prata e bronze, enquadrando-se na categoria ouro as unidades que atingirem
taxa de congestionamento de baixa menor ou igual a 50%; na categoria prata as que
apresentarem taxa acima de 50% até 60%; e categoria bronze as que reduzirem a taxa
em pelo menos 10% durante o período de apuração.

 
Ressalto ainda que os juízes e servidores que atuaram na unidade premiada

terão anotação em suas fichas funcionais, conforme parágrafo único do art. 6º do
Provimento-CGJ nº 11/2018, alterado pela Provimento-CGJ nº 16/2019.

 
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência meus cordiais

cumprimentos.

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014
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