
PORTARIA-TJ - 612022
Código de validação: 3441027D25
A Drª LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Santa Inês (MA),
no uso de suas atribuições legais e atendendo ao disposto no Código de Normas da Corregedoria da Justiça e à legislação
aplicável à espécie,
RESOLVE:
1 – Designar o dia 20 de janeiro de 2022, às 9:00 horas, na sala de audiências da 2ª Vara deste Fórum, para a instalação, em ato
público, da Correição Ordinária do ano de 2021, a qual será encerrada em 28 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no mesmo local;
2 – Designar, para atuar como secretário dos trabalhos correicionais, o senhor CAIO JÚLIO RODRIGUES DE CAMARGO,
Secretário Judicial, que, em seus impedimentos ou ausências, será substituído pela senhora FERNANDA DE ABREU
CARVALHO BEZERRA;
3 – Convocar, para ato de abertura, os serventuários titulares da unidade;
4 – Determinar ao Secretário ora designado que:
a) expeça edital, anunciando a correição e convidando o povo em geral a trazer suas sugestões e reclamações, bem como
providenciar a abertura de livro especial destinado à lavratura de “termos de visitas de correição”, caso não o tenha;
b) oficie ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça e ao Excelentíssimo Senhor Corregedor-geral da Justiça
comunicando-lhes do início da correição;
c) cientifique os representantes do Ministério Público e Defensoria Pública com atuação na Vara, bem como a Subseção da
OAB/MA;
d) providencie que todos os processos físicos em tramitação na Vara – ressalvados os que estejam em grau de recurso – estejam
na Secretaria até o início da correição;
e) afixe-se esta portaria no mural de avisos.
5 – Durante a correição, fica mantido o atendimento ao público e aos advogados, sendo assegurado o acesso a autos de réus
presos ao Ministério Público, Defensoria
Pública e aos advogados.
Publique-se no DJE/MA. Cumpra-se.
Santa Inês (MA), 07 de janeiro de 2022.
LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA
2ª Vara de Santa Inês
Matrícula 115022
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