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Dispõe sobre a suspensão do Expediente
no 2º Juizado Especial Criminal, no
período de 14 de outubro de 2019 a 18
de outubro de 2019 (SEMANA DE BAIXAS
PROCESSUAIS) e dá outras providências.

 
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Titular do 2º Juizado Especial
Criminal, Maria Eunice do Nascimento Serra, no uso de suas atribuições
legais, e em atenção ao que determina o art. 480, caput, do Código de
Normas da Corregedoria Geral de Justiça, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO o Provimento 172019 da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Maranhão, que instituiu a Semana de Baixas Processuais, a ser
realizada na terceira semana dos meses de maio e outubro;
CONSIDERANDO a necessidade de concentrar esforços para uma prestação
jurisdicional mais célere;
CONSIDERANDO que a alimentação dos dados que integram o Módulo de
Produtividade, menção do Poder Judiciário – MPM deve observar as
movimentações indicadas pela parametrização constante do anexo da
Resolução nº 76/2009, do CNJ, que dispõe sobre os princípios do Sistema de
Estatística do Poder Judiciário, estabelece seus indicadores, fixa prazos
e dá outras providências.

 
R E S O L V E
 

Art. 1º. SUSPENDER o atendimento ao público, no período de 14 de outubro
de 2019 a 18 de outubro de 2019, exceto dias de audiência nos horários já
designados para essas datas, sendo o atendimento ao público de modo geral
suspenso, permanecendo o serviço em caráter de expediente interno, no
desiderato de não interromper a atividade jurisdicional.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais dos feitos em tramitação neste
Juizado, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente os prazos que
vencerem durante o período de suspensão do expediente.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no mural
de avisos do 2º JECRIM e no Digidoc, com a devida comunicação à
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão e Coordenação dos
Juizados, para conhecimento e registro.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 11 de outubro de 2019.
 

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SERRA
Juiz - Final
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