PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
VICE-PRESIDÊNCIA

Agenda da Reunião da Comissão de Regimento Interno e
Procedimentos, para o dia 30 de junho do corrente ano, às 11:00h, no gabinete
da Vice-Presidência, neste Tribunal, constando os processos abaixo listados,
dentre outros:

1. Processo nº. 7585/2016

Requerente: Des. José Luiz Oliveira de Almeida.
Assunto: Proposta de resolução que dispõe sobre a revogação do
§2º do art. 13 da Resolução n. 29/2010, que regulamenta a realização de
eventos internos, visando o aperfeiçoamento funcional do Tribunal de Justiça,
bem como a atuação de servidores como instrutores, conforme disciplinado no
Novo Código de Processo Civil, no tocante às exigências contidas no art. 167,
§1º.
*A Comissão, unanimemente, decidiu converter em diligência a
fim de oficiar o Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, Diretor da ESMAM,
para que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias, a relação de instrutores.
**Resposta apresentada pela Diretoria de Recursos Humanos.
*** Manifestação apresentada.
2. Processo nº. 9613/2016
Requerente: Desembargador Cleones Carvalho Cunha, Presidente
do Tribunal de Justiça.
Assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre a consulta aos
juízes de Direito acerca da situação das obras de construção, reforma e
manutenção de edificações que sediem unidades judiciárias.
*A Comissão, unanimemente, na reunião do dia 12.04.2016,
decidiu adiar o processo em razão do pedido de vista do Des. Marcelo
Carvalho Silva.
*A Comissão, unanimemente, na reunião do dia 12.05.2016,
decidiu adiar o processo a pedido do Des. Marcelo Carvalho Silva.
3. Processo nº. 1892/2016
Requerente: Servidora Maria Goretti Sousa Fernandes de Freitas
Assunto: Proposta de alterações na Resolução 50/2010, que
aprovou o Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado do Maranhão.
*A Comissão, unanimemente, na reunião do dia 12.04.2016,
decidiu converter em diligência para oficiar a nova responsável pela
Coordenadoria
de Processos
Administrativos,
Disciplinares
e
Sindicâncias acerca do pedido de arquivamento.
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**A servidora Rosa Maria Seba Salomão, nova responsável pelo
setor, manifestou-se pelo prosseguimento do presente feito e pelo
arquivamento do Processo n. 32705/2015, em trâmite na Comissão de
Divisão e Organização Judiciárias e Assuntos Legislativos.
4. Processo nº. 8367/2016
Requerente: Alice Maria Santana Araújo Meira, Subdiretora da
Secretaria do Tribunal de Justiça.
Assunto: Trata-se da Resolução n. 03/16, ad referendum do Plenário,
que altera o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de acordo com o
disposto no art. 6º da Resolução n. 72 do Conselho Nacional de Justiça, no que
se refere à convocação de juízes de primeiro grau para exercer a função de
auxílio no tribunal, assim como em relação à convocação de um juiz auxiliar
para atuar exclusivamente na gestão e supervisão dos procedimentos
relacionados aos precatórios e requisições de pequeno valor.
*A Comissão, unanimemente, na reunião do dia 12.05.2016,
decidiu adiar o processo.
5. Processo nº. 7588/2016
Requerente: Servidora Mariana Clementino Brandão
Assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre a convocação de
juiz auxiliar para atuar exclusivamente na gestão e supervisão de
procedimentos relacionados aos precatórios e requisições de pequeno valor,
bem como sobre o exercício do cargo de Diretor de Secretaria do Tribunal por
Juízes de Direito.
*A Comissão, unanimemente, na reunião do dia 12.05.2016,
decidiu adiar o processo.
6. Processo nº. 4769/2016
Requerente:
Coordenadoria
de
Processos Administrativos,
Disciplinares e Sindicâncias
Assunto: Trata-se de proposta apresentada pela Coordenadoria de
Processos Administrativos, Disciplinares e Sindicâncias no sentido de que seja
criado, por meio de resolução, o Termo Circunstanciado Administrativo, com o
objetivo de ressarcimento ao erário de eventuais prejuízos causados por
servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, não decorrentes da
prática de infrações disciplinares.
*A Comissão, unanimemente, na reunião do dia 12.05.2016,
decidiu notificar a nova Coordenadora Rosa Maria Seba Salomão para se
manifestar no prazo de 10 (dez) dias.
** Resposta apresentada.
7. Processo nº. 16650/2016
Requerente: SINDJUS
Assunto: Trata-se de proposta de resolução para regulamentar os
concursos de remoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão, elaborada pela Diretoria de Recursos Humanos com a participação
do Sindicato dos Servidores da Justiça - SINDJUS.
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8. Processo nº. 12795/2016
Requerente: Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa
Assunto: Trata-se de proposta de resolução que objetiva a criação da
Coordenadoria Estadual de Apoio à Regularização Fundiária e de Moradias em
Áreas Urbanas, no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, como órgão de
assessoramento.
9. Processo nº. 24561/2016
Requerente: Ad Referendum
Assunto: Trata-se da Resolução nº 13/16, ad referendum, que dispõe
sobre o fornecimento dos selos de fiscalização das serventias extrajudiciais do
Estado do Maranhão e a devida prestação de contas.
10. Processo nº. 24183/2016
Requerente: Ad Referendum
Assunto: Trata-se da Resolução nº 25/16, ad referendum do
Plenário, que dispõe sobre a gestão dos depósitos judiciais.
11. Processo nº. 27473/2016
Requerente: Ad Referendum
Assunto: Trata-se da Resolução nº 27/16, ad referendum do
Plenário, alterando a Resolução nº 28/10, que aprovou o Regulamento do
Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas
e de Registro do Estado do Maranhão.

São Luis, 27 de junho de 2016.

Desª. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Presidente da Comissão de Regimento Interno e Procedimentos
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