
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

COMISSÃO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS E ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

Ata da reunião realizada no dia 06 de maio de 2019. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, no 

gabinete Vice-Presidência, às onze horas e trinta minutos, sob a presidência 

do Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, e na presença dos 

Desembargadores Cleones Carvalho Cunha e José de Ribamar Castro, membros 

desta comissão, reuniu-se a Comissão de Divisão e Organização Judiciárias e 

Assuntos Legislativos para apreciar e decidir os processos em pauta: 

1) Processo n°. 6940/2019, no qual o Desembargador José Joaquim 

Figueiredo dos Anjos - Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão 

propõe a alteração do §2°, do art. 7-D da Lei 9.326/2010, referente ao 

pagamento da Gratificação de Produtividade Judiciária - GPJ; a comissão, 

unanimemente, decidiu pela aprovação da proposta, nos termos do voto do 

relator Desembargador José de Ribamar Castro. 

2) Processo n°. 57530/2018, no qual o Desembargador Marcelo Carvalho 

Silva - Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, apresenta proposta de 

alteração da Lei Complementar n° 14/1991 com a finalidade de transformar 

a 2' Vara de Interdição e Sucessões de São Luís na 31  Vara Especial de 

Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís; a 

comissão, unanimemente, decidiu aprovar a proposta nos termos do voto do 

relator, Desembargador Cleones Carvalho Cunha. 
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3) Processo n°. 50024/2018, no qual o Desembargador Marcelo Carvalho 

Silva - Corregedor-Geral da Justiça, apresenta proposta de alteração da 

tabela do FERJ e compensação do FERC; a Comissão, unanimemente, decidiu 

aprovar a proposta nos termos do voto do relator Desembargador Cleones 

Carvalho Cunha, referente ao projeto de Lei de fis. 39, que dispõe sobre a 

alteração da Lei Estadual 9.109/2009. 

4) Processo n°. 15470/2019, no qual o Dr. Ângelo Antônio Alencar dos 

Santos - Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão - AMMA, 

propõe a alteração do Código de Divisão e Organização Judiciárias do 

Maranhão, no sentido de que seja incluído o inciso XIX, ao art. 78, visando 

garantir aos magistrados a incorporação do tempo de serviço anteriormente 

prestado para todos os fins; a comissão, unanimemente, decidiu aprovar a 

proposta nos termos do voto do relator, Desembargador Cleones Carvalho 

Cunha. 

5) Processo n° 15497/2019, no qual o Desembargador Marcelo Carvalho 

Silva - Corregedor-Geral da Justiça, apresente proposta de alteração do art. 

130 do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão, sobretudo 

quanto ao termo inicial de contagem de prazo prescricional das faltas 

disciplinares; a comissão, unanimemente, decidiu aprovar a proposta, 

conforme apresentada e nos termos do voto do relator Desembargador Lourival 

Serejo. 	
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06) Processo n° 1408/2019 (EXTRA PAUTA), no qual a Diretora do FERJ 

Celerita Dinorah Soares de Carvalho, apresenta proposta de anteprojeto de 

Lei para modificação da Lei 9.109/2009, que dispõe sobre as custas e 

emolumentos; a comissão, unanimemente, decidiu aprovar a proposta, 

conforme apresentada e nos termos do voto do relator Desembargador Cleones 

Carvalho Cunha. 

Do que para constar, foi por mim, Danielie Mesquita de França Sousa, 

designada secretária ad hoc da Comissão, lavrada a presente ata, depois de 

lida e achada conforme, vai por todos assinada: 

Des. Lourivarejo 
P resi derlte\ 

Des. Cleones CrvaLWo C 
1.1 

Des. , é de Ribamar Castro 
Membro 

Servidora Danielle Mesquita de França Sousa 
Secretária designada 




