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PORTARIA DO JUÍZO Nº 5964295 / 2021 - TJMG 1ª/PCS - COMARCA/PCS - 1ª TR - GAB

 

Portaria da Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Poços de Caldas Minas Gerais

 

 

 

Determina a realização de Correição Extraordinária Parcial na 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Poços de
Caldas, para fiscalização dos serviços de secretaria da Turma Recursal, circunscrita à apuração do acervo, organização para propostas de
regulamentação dos procedimentos da secretaria e da ordem dos processos nos Julgamentos proferidos nas Sessões da 1ª Turma
Recursal.

A Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Poços de Caldas, no uso das atribuições que lhe confere os
inciso XVI, XVII, XIX e XX do Artigo 136 da PORTARIA CONJUNTA Nº 1103/PR/2020,

 

Considerando a nomeação por meio de ato da Corte Superior do e. Tribunal de Justiça, da subscritora desta Portaria para a Presidência da
1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Poços de Caldas;

Considerando a necessidade de apurar o atual acervo de feitos e recursos processados na 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da
Comarca de Poços de Caldas, com a finalidade de dar cumprimento às metas de produtividade, publicadas pela i. CGJ e pelo CNJ;

Considerando que é indispensável a racionalização dos serviços de secretaria à efetiva eficaz prestação jurisdicional;

Considerando que o conhecimento dos dados referentes ao acervo e dos recursos e feitos aptos à inclusão em pauta de julgamento, e

Considerando que com a apuração dos referidos dados será viabilizada a possível e eventual organização de mutirões de julgamento e de
possíveis propostas de regulamentação de procedimentos acerca do funcionamento da Turma Recursal visando o cumprimento das metas
de julgamento em homenagem aos princípios e institutos que regem os Juizados Especiais.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Fica determinada a realização de Correição Extraordinária Parcial na 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de
Poços de Caldas, no período de 8 a 15 de julho de 2021, com a finalidade de fiscalizar os serviços da secretaria da 1ª Turma Recursal e
apuração do acervo de processos, dos feitos que se encontram aptos ao julgamento e dos processos que estão paralisados há mais de 100
(cem) dias, sem que haja fundamentação legal.

Art. 2º Todo o apurado quanto ao objeto desta Correição, assim como as possíveis e eventuais propostas serão objeto de reunião do da 1ª
Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Poços de Caldas, por de sua composição completa para que seja deliberado
acerca da aprovação quanto à realização de mutirões de julgamento e/ou quanto às propostas de regulamentação dos procedimentos da 1ª
Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Poços de Caldas, medida que serão ulteriormente comunicadas ao Conselho de
Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.

Art. 3º Os servidores lotados na 5ª Vara Cível, Flávia Aparecida Soares Baioni e Carlos Eduardo Claudiano Filho, ficam designados para
auxiliar na realização dos trabalhos de correição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Poços de Caldas, 5 de julho de 2021
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Tânia Marina de Azevedo Grandal Coelho

Juíza de Direito

 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Marina de Azevedo Grandal Coelho, Juiz(a) de Direito, em 06/07/2021, às
13:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador
5964295 e o código CRC 35B968DC.
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Edital de Correição - TJMG 1ª/PCS - COMARCA/PCS - 1ª TR - GAB
 

Edital de Correição

 

A Dra. Tânia Marina de Azevedo Grandal Coêlho, Juíza de Direito Presidente da ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc.

Faz saber por este Edital que, nos termos dos incisos XVI, XVII, XIX e XX do Artigo 136 da PORTARIA CONJUNTA Nº
1103/PR/2020 artigos 27 a 43 do Provimento nº 355/CGJ/2018, a instalação da Correição nos termos da PORTARIA DO JUÍZO Nº
5964295 / 2021 - TJMG 1ª/PCS - COMARCA/PCS - 1ª TR - GAB, para o qual ficam convidados os Advogados, por intermédio da D.
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da Comarca de Poços de Caldas/MG, oportunidade em que serão recebidas denúncias,
reclamações, representações e sugestões das execuções dos serviços de Secretaria e sobre as Sessões de Julgamento da 1ª Turma
Recursal, para receber ampla divulgação.

As demandas dos d. Advogados serão recebidas por meio do endereço virtual pcsturmarecursal@tjmg.jus.br, devendo ser
expressamente consignado no campo “assunto” o termo “CORREIÇÃO” para que sejam recebidas e respondidas as demandas dos
Advogados.

Destaca-se, por fim que o termo final de encaminhamento dos e-mails será o mesmo do que se encerrará a Correição, qual seja: dia 15 de
julho do corrente, sendo que as respostas serão encaminhadas aos referidos interessados e lançadas, posteriormente no Relatório de
Correição.

Será encaminhado cópia deste edital e da Portaria de Correição à OAB Poços de Caldas, para a devida publicidade.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 20201.

Carlos Eduardo Claudiano Filho

PJPI027442-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Claudiano Filho, Assessor(a), em 07/07/2021, às 14:53, conforme art.
1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador
5981993 e o código CRC 08E450D9.
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