
Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

PORTARIA-TJ - 1432020

São Luís (MA), 10 de janeiro de 2020.

A Juíza Ana Célia Santana, Titular da 5ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São Luís/MA, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

1 - Em cumprimento ao art. 18 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, Resolução nº 11, de 8 de
outubro de 2013, a Resolução-GP-92016 e Resolução- GP-142019, designa o dia 14 de janeiro de 2020, às 09h00min, na Sala de
Audiências deste Juízo para instalação, em ato público da Correição Geral Ordinária da 5ª Vara Criminal relativa ao ano de 2020,
que se realizará no período de 14 a 27 de janeiro de 2020.

2 - Nomear, para atuar como coordenadora dos trabalhos a Sra. Anna Paula Cantanhede Azevêdo, Secretária Judicial desta Vara,
e em seus impedimentos legais será substituída pelo Sr. Marcelo Jorge Pimenta Soares, Secretário Judicial Substituto;

3 - Determinar à Secretária, ora nomeada que:

a. Tome as providências devidas no sentido de que todos os processos em tramitação na Unidade, ressalvados aqueles em grau
de recurso, estejam na Secretaria com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do início dos serviços;

b. Divulgue nota de que qualquer pessoa do povo poderá apresentar reclamações e sugestões acerca dos serviços desta unidade
judicial preferencialmente por escrito, 48 (quarenta e oito) horas antes do início da abertura dos trabalhos correicionais, podendo
ainda serem encaminhados pelo e-mail institucional seccrim5_slz@tjma.jus.br e, desta magistrada, qual seja,
acsantana@tjma.jus.br;

c. Expeça edital no Diário de Justiça Eletrônico anunciando a correição designada e convidando o público em geral e autoridades
locais para participarem das solenidades de abertura e encerramento dos serviços;

d. Informe ao procurador-geral de Justiça, ao defensor-geral do Estado, ao presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil e aos promotores de justiça que oficiam nesta unidade;

e. Publique esta Portaria no Diário de Justiça Eletrônico;

f. Remeta cópia desta Portaria à Corregedoria-Geral da Justiça.

4 – Torno sem efeito a Portaria -TJ- 39462019 (anterior).

Publique-se. Cumpra-se.

ANA CÉLIA SANTANA
Juiz - Final
5ª Vara Criminal de São Luís
Matrícula 36640

Informações de Publicação

5/2020 13/01/2020 às 11:48 14/01/2020


