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PORTARIA-TJ - 162020Código de validação: 20AA924F02PORTARIA nº 01/2020O Exmo. Sr. Dr. JOSE ELISMAR MARQUES,
Titular daVara de Execução Penal da Comarca de Timon-MA, no exercício de sua competência, e, na forma da lei,Atendendo
ao disposto no artigo 41, I do Código de Divisão e OrganizaçãoJudiciários do Estado do Maranhão, artigo 14 do Código de Normas
da Corregedoria Geral daJustiça do Maranhão e, especificamente o constante no artigo 7º da Resolução nº 024/2009-Tribunal de
Justiça do Maranhão,Considerando a necessidade de observancias dos prazos estabelecidos na Resolução nº 024/2009- Tribunal
de Justiça do Maranhão;RESOLVE,1) Designar o dia 13 de Janeiro de 2020, às 09:30 horas, no Gabinete do Juízo da Varade
Execução Penal para dar início à correição ordinária na secretaria judicial e gabinete da referida vara, ficando o encerramento,
desde já, designada para o dia 24 de Janeiro de 2020, às17:00 horas, no mesmo local.2) Designar para atuar como secretária dos
trabalhos correcionais, a servidora Débora Leilane Soares Souza – Secretária Judicial.3) Determinar à secretária ora designada
que:a) Expeça edital, anunciando a correição;b) Notifique aos representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública do
Estadodo Maranhão e da OAB para, querendo, acompanharem, desde o inicio e até o encerramento,todos os atos da Correição; c)
Lavre todos os atos em livro específico;e) Afixe, na Secretaria e no Mural do Fórum, avisos informando que as audiências, os
prazos processuais, as intimações e o atendimento às partes e advogados ficarão suspensos durante o período correcional. f)
Elabore:I - histórico do acervo pendente de julgamento, mês a mês, nos últimos vinte e quatro meses; II - histórico da quantidade
de processos conclusos há mais de cem dias, mês a mês, nos últimos vinte e quatro meses;III - histórico da quantidade de
processos distribuídos, mês a mês, nos últimos vinte e quatro meses;IV - histórico da quantidade de processos julgados, mês a
mês, nos últimos vinte e quatro meses; V - tempo médio de duração dos processos, medido da distribuição até a sentença, mês a
mês, dos últimos vinte e quatro meses; VI- tempo médio de conclusão para sentença, medido desde a conclusão para o
magistrado até a realização da decisão/despacho/sentença, mês a mês, dos últimos vinte quatro meses;VII - histórico de
audiências designadas e realizadas, mês a mês, nos últimos vinte e quatro meses; VIII - número de processos paralisados na
secretaria judicial há mais de trinta dias; IX - número de processos conclusos para decisão/sentença/despacho e a data da
conclusão mais antiga;X - número de mandados entregues ao oficial de justiça e ainda não cumpridos, estando vencidos os
prazos, legal ou judicial, fixados para cumprimento; XI - número de processos em carga ao Ministério Público, à Defensoria Pública
aos Advogados e/ou Procuradorias, evidenciando o tempo de carga de cada processo e a quem lhefoi concedida; XII - número de
petições iniciais ainda não despachadas no prazo fixado em lei; XIII- número de cartas precatórias/rogatórias em andamento;XIV-
número de processos de réus presos provisórios, evidenciando os que, porventura,estejam paralisados há mais de três meses; XV
- tempo médio para julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri; XVI- tempo médio para julgamento de
processos, envolvendo atos de improbidade administrativa e crime contra a Administração Pública; XVII- se a unidade está em dias
com a remessa de relatórios obrigatórios à Corregedoria e ao CNJ; 4) Cópia da presente Portaria será publicada no Diário
da Justiça, afixada no lugar de costume e remetida, para dar ciência, ao Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado e
ao Corregedor Geral de Justiça.Publique-se. Cumpra-se.GABINETE DA JUÍZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO
PENAL DA COMARCA DE TIMON-MARANHÃO, em 07 (sete) de janeiro de 2020.JOSÉ ELISMAR MARQUES Juiz – Final
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