
CIRC-GCGJ - 452019
Código de validação: 199EDB09AD

São Luís/MA, 08 de abril de 2019.

 

A Sua Excelência o Senhor

Juiz(a) de Direito da Vara de Registros Públicos do Maranhão

 

 

Assunto: Informações sobre procedimentos administrativos em tramitação

 

 

Senhor(a) Juiz(a),

 

Em decorrência da inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça

no período de 25 a 29 de março passado, verificou-se a necessidade de fazer um

levantamento de todos os procedimentos de cunho administrativo, em face de

delegatários, que tramitam nas varas com competência para registros públicos do

Estado do Maranhão, razão pela qual solicito de Vossa Excelência que sejam

prestadas tais informações, no prazo de 15 (quinze) dias, através do seguinte link:

https://bit.ly/2UGq7QY.

 

Ressalto que o referido link estará disponível na página da Corregedoria,

na aba “Atos Administrativos”, item “Ofícios Circulares” e também na aba

Magistrados, item “Ofícios Circulares”. Para cada procedimento, deverá ser feito o

preenchimento de um formulário (pedido de providências, reclamação contra

delegatário, sindicância, processo administrativo disciplinar, suscitação de dúvidas,

Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

_

 
 

CIRC-GCGJ - 452019 / Código: 199EDB09AD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

https://bit.ly/2UGq7QY
http://www.tjma.jus.br/validadoc.php


etc.)

 

Reitero o teor da CIRC-GCGJ 362019, no sentido de que todos os

processos administrativos tramitem em sistema informatizado que possibilite seu

acompanhamento pela Corregedoria, neste momento devendo ser processado através

do DIGIDOC, até que o sistema Pje seja preparado para receber demandas de

natureza administrativa.

 

Atenciosamente,

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Corregedor-geral da Justiça

Matrícula 16014
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