
Agenda da reunião da Comissão de Divisão e Organização Judiciárias e

Assuntos  Legislativos a ser realizada no dia 09 de agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

VICE-PRESIDÊNCIA

Agenda  da  Reunião  da  Comissão  de  Divisão  e  Organização
Judiciárias e Assuntos Legislativos, para o dia 09 de agosto do corrente ano, às
11:30hrs,  no  gabinete  da  Vice-Presidência,  neste  Tribunal,  constando  os
processos abaixo listados, dentre outros:

01. Processo nº. 20478/2015
Requerente: Des. José Luiz Oliveira de Almeida
Assunto: Propõe a revogação do artigo 4º da Resolução nº 07/2015,

que  regulamenta  a  prestação  de  serviço  voluntário  no  âmbito  dos  Centros
Judiciários  de  Solução  de  Conflitos  e  Cidadania  do  Poder  Judiciário  do
Maranhão.  

*A comissão, na reunião do dia 05.07.2016,  manifestou-se pela
prejudicialidade  do  requerimento,  nos  termos  do  voto-vista  do  Des.
Tyrone José Silva.

**  O  Des.  Tyrone  José  Silva  pediu  para  colocar  o  processo
novamente na pauta da reunião.

02. Processo nº. 12083/2016
Requerente: SINDJUS
Assunto:  Trata-se de solicitação para que seja encaminhado projeto

de lei à Assembléia Legislativa destinando, pelo menos, 50% (cinquenta por
cento) dos cargos comissionados dos gabinetes dos desembargadores para
servidores efetivos dessa egrégia Corte, bem como projeto instituindo o dia 1º
de  janeiro  como data  base  para  a  revisão  da  remuneração dos servidores
efetivos e comissionados, ativos e aposentados, e dos valores dos auxílios e
verbas indenizatórias às quais fazem jus os servidores, com o fito de garantir a
reposição anual e constitucional de suas perdas inflacionárias.  

03. Processo nº. 10752/2016
Requerente: Diretoria de Recursos Humanos
Assunto:  Trata-se  de  anteprojeto  de  lei  complementar  que  visa

acrescentar  o  inciso  XII  ao  art.  78  do  Código  de  Divisão  e  Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão, para instituir previsão de pagamento aos
juízes  auxiliares,  da  diferença  de  remuneração  para  o  cargo  de
desembargador, no caso de convocação para exercer a função de substituição
ou auxílio junto ao Tribunal de Justiça.

*Despacho encaminhando processo para a Diretoria Financeira.
** Devolvido com parecer da Diretoria Financeira.
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04. Processo nº. 28619/2016
Requerente: Gabinete da Presidência
Assunto:  Trata-se de anteprojeto de lei complementar que promove

alterações na redação da LC n. 130/2009,  que criou o Fundo Especial  das
Serventias de Registro Civil do Estado do Maranhão (FERC).

São Luis, 08 de agosto de 2016.

Desª. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Presidente da Comissão de Divisão e Organização

Judiciárias e Assuntos Legislativos
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