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O Doutor Alessandro Bandeira Figueredo, Juiz de Direito em exercício no 2º
Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo do Termo Judiciário de São
Luis, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a recomendação do Tribunal de Justiça do Maranhão mediante
PORTARIA-CONJUNTA n.º 52019 e 162019;
Considerando a necessidade de dar conhecimento de forma massiva sobre a
adesão do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís ao
Projeto Digitaliza Já!, em especial às partes e aos advogados;
Considerando a notória eficiência do sistema digital em detrimento do sistema
manual de processamento das demandas.
RESOLVE:
Promover a digitalização de todos os processos remanescentes que se encontre
junto ao sistema THEMIS PG, na fase TRAMITANDO E JULGADO.

1. Determinar que o início da digitalização dos autos será precedida de certidão
padrão que será movimentada no sistema THEMIS PG.

2. Determinar que as partes, ao final da digitalização e protocolo do processo
junto ao PJE, serão intimadas por ato ordinatório para que tomem conhecimento
do processo digital, permitindo a manifestação destas para eventual retificação
e/ou solicitação de desentranhamento de documentos originais, no prazo de 30
dias corridos.

3.Ultrapassado o prazo a que se refere o item 2, serão os autos arquivados
definitivamente.

4. O prazo previsto para conclusão da digitalização dos processos tramitando
será até 30/09/2019.

5. Os processos físicos que forem digitalizados permanecerão, para fins de
cumprimento de metas do CNJ e eventuais prioridades normatizadas, com a data
original da sua distribuição no meio físico.

6.O início das atividades de digitalização iniciará com publicação desta.
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
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GABINETE D0 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE
CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA

ILHA DE SÃO LUIS.
 

São Luís - MA, 13 de setembro de 2019
 

ALESSANDRO BANDEIRA FIGUEIRÊDO
Suplente da Turma Recursal Temporária de São Luís

Gabinete dos Juízes Auxiliares de Entrância Final
Matrícula 65078
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