
PORTARIA N. 01/2022
O Juiz JORGE ANTONIO SALES LEITE, Titular da Vara da Família da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e atendendo ao disposto no Título I, Capítulo II, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça.
RESOLVE:
Art. 1.“DESIGNAR” o dia 17 de janeiro de 2022 às 10hna sala de audiência desse Juízo para a instalação em ato público, da
CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA, da Vara de Família desta Comarca, relativa ao ano de 2022, ficando a solenidade de
encerramento previamente marcada para o dia 21 de janeiro do ano de 2022 às 12h.
Art. 2. “NOMEAR”, para atuar como Secretário dos Trabalhos Correicionais. Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior,
Secretário Judicial Titular desse Juízo.
§ 1ºO Secretário dos Trabalhos correicionais será auxiliado pelos demais servidores do Fórum, durante toda a correição.
§ 2°O Assessor Judicial, da Vara da Família, auxiliará o Secretário dos Trabalhos Correcionais e o substituirá em seus
impedimentos.
Art. 3º. “CONVOCAR” para o ato de abertura o Secretário Judicial Titular, o Assessor Judicial, e demais servidores neste Juízo,
os quais deverão diligenciar no sentido de serem apresentados para o visto, no momento adequado, seus títulos de nomeação,
designação ou contrato.
Art.4º Determinar ao Senhor Secretário que adote as seguintes providências:
a) expedir edital anunciando a Correição designada;
b) encaminhar cópia desta para publicação no Diário da Justiça do Estado do Maranhão, valendo-se ainda outros meios de
comunicação disponíveis ao Juízo como o mural do Fórum para convidar o público em geral a trazer suas sugestões e
reclamações a partir do dia designado para o início da solenidade de abertura, no horário de atendimento ao público: 8h às 13h.
c) oficiar o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, o Excelentíssimo Corregedor-Geral de Justiça,
encaminhando-lhes cópia desta e lhes comunicando acerca do ato;
d) expedir convite às autoridades acima especificadas, o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, em exercício nesta Unidade,
os Defensores Públicos atuantes, bem como aos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Ordem dos Advogados
do Maranhão, para participarem das solenidades de abertura e encerramento dos trabalhos, bem como acompanhamento dos
serviços.
Publique-se. Cumpra-se.

Bacabal (MA), 03 de janeiro de 2022.
Jorge Antonio Sales Leite

Juiz de Direito
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