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Comissão de Regimento Interno e Procedimentos

Ata da reunião realizada no dia 23 de abril de 2018.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito,
no gabinete da Vice-Presidência, às onze horas, sob a presidência do
Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, e na presença dos
Desembargadores Cleones Carvalho Cunha e José Bernardo Silva Rodrigues,
membros desta comissão, reuniu-se a Comissão de Regimento Interno e
Procedimentos para apreciar e decidir as seguintes matérias em pauta:

1)

Processo n° 55373/2016, que trata da Resolução n° 73/16, ad

referendum, que regulamenta a Gratificação de Produtividade JudiciáriaGPJ, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.326, de 03 de dezembro de 2010 e
dá outras providências; a comissão, unanimemente, manifestou-se pelo
arquivamento do processo por perda do objeto, de acordo com a manifestação
do relator, Des. José Bernardo Silva Rodrigues.

2) Processo n°. 4621/2018, que trata da proposta de alteração do art. 242A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão; a comissão,
unanimemente, manifestou-se pela aprovação do processo, de acordo com a
sugestão do relator, o Des. José Bernardo Silva Rodrigues.

3)

Processo n.° 29.224/2017 (apenso Processo n° 12.192/2018), que

dispões sobre a alteração da Resolução n° 20/2017 que trata sobre as
normas reg ulamentadoras do IX Concurso de Remoção dos Servidores do
Poder Judiciário do Maranhão; a comissão, por unanimidade, converteu o
processo em diligência, para determinar o retorno dos autos a origem para que
apresente, em forma de resolução, as sugeões para alteração da Resolução
n°20/2017.
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Do que para constar, foi por mim, Danielle Mesquita de França Sousa,
designada secretária ad hoc da Comissão, lavrada a presente ata, depois
de lida e achada conforme, vai por todos assinada.
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