
Edição nº 228/2017 Recife - PE, quarta-feira, 13 de dezembro de 2017

199

GABINETE DESEMBARGADOR BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS

PORTARIA Nº 01/2017

Ementa: Determina a realização de Inspeção Interna para verificação do funcionamento do Gabinete Desembargador Bartolomeu Bueno de
Freitas Morais.

O Desembargador BARTOLOMEU BUENO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO que o Estado Democrático de Direito, sob o qual é alicerçada a República Federativa do Brasil, adotou o princípio da eficiência
como garantia da prestação da atividade jurisdicional;

CONSIDERANDO a atribuição de zelar pelo seu acervo, realizando inspeções para apuração de fatos relacionados ao conhecimento e verificação
do funcionamento dos serviços judiciais, havendo ou não evidências de deficiências;

CONSIDERANDO que o Desembargador Bartolomeu Bueno, durante do ano de 2017, exerceu, além de suas competências originárias no Órgão
Especial, na Sessão Cível e na 3ª Câmara Cível, compôs a 1ª Câmara Extraordinária Cível e a 2ª Câmara Extraordinária Cível, para julgamento
de feitos oriundo de outras unidades jurisdicionais;

CONSIDERANDO que uma re-triagem, reclassificação, reorganização e atualização dos processos com uma plena verificação acurada do
conteúdo dos feitos no acervo é necessária para implementação de metas e planejamento para o ano de 2018;

CONSIDERANDO que o processo de Inspeção Interna resultará na otimização dos serviços e melhoria na duração processual razoável.

CONSIDERANDO a proximidade da paralisação das atividades jurisdicionais nos dias de Feriados Forense do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
de 24 a 31 de dezembro, assim como no Recesso Forense do Novo CPC/2016, em cujo período, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não são
realizadas audiências nem julgamentos por órgão colegiado.

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Inspeção Interna no Gabinete Desembargador Bartolomeu Bueno de Freitas Morais.

Art. 2º Designar o dia 15 de dezembro de 2017 para início das atividades de inspeção e o dia 22 de dezembro de 2017, para o encerramento.

Art. 3º Determinar a redução do atendimento ao público e às partes, garantido aos advogados.

Parágrafo único. Durante a inspeção, ou em razão desta, os trabalhos forenses e/ou prazos processuais não serão suspensos.

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

Recife, 11 de dezembro de 2017.

Desembargador  BARTOLOMEU BUENO


