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Comissão de Regimento Interno e Procedimentos 

Ata da reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2019. 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezenove, no gabinete da Vice-Presidência, às onze horas, sob a presidência 

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

Desembargadores Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa 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 no. 30637/2017, em que o Juiz de Direito, Dr. Sebastião 

Joaquim Lima Bonfim, a época Diretor do Fórum Desembargador Sarney 

Costa, apresenta proposta de resolução que objetiva instituir, no âmbito 

da Justiça de Primeiro Grau, a medalha "Oficial de Justiça Augusto Wilson 

Chaves" no intuito de reconhecer a atuação excepcional e relevante de 

servidores e Membros do Poder Público; a comissão, unanimemente, 

manifestou-se pela rejeição da proposta, nos termos do voto do relator 

Desembargador Lourival Serejo. 

2) Processo n°. 53575/2017, no qual a Desembargadora Anildes de Jesus 

Bernardes Chaves Cruz, a época Corregedora-Geral da Justiça, apresenta 

Proposta de resolução que visa alterar a Resolução n° 24/2009, que 

regulamenta a realização de correição e inspeção pelo Corregedor-Geral 

da Justiça e seus juizes corregedores e pelos juizes de direito; a comissão, 

unanimemente, manifestou-se pela aprovação da proposta, com a alteração 

sugerida pelo Desembargador Marcelo Carvalho Silva, atual Corregedor-GerI 

da Justiça e nos termos do voto do relator Desembargador Lourival Sere 

quanto à correção de erro material observada no texto do art. 39, onde consi 

de forma equivocada, como " 11  Paragrafo Único", quando o coreto se 

apenas "Parágrafo Único". 
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3) Processo n°. 3544/2019, no qual o Corregedor-Geral da Justiça, 

Desembargador Marcelo Carvalho Silva, propõe a alteração do inciso IV, 

do artigo 30, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, a 

comissão, unanimemente, manifestou-se pela aprovação da proposta, nos 

termos do voto do relator Desembargador Lourival Serejo. 

4) Processo no. 33703/2018, em que o Desembargador José Joaquim 

Figueiredo dos Anjos, Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, 

apresenta proposta de resolução que trata da criação, implantação, 

estrutura e funcionamento da Central de Mandados do 2° Grau, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado do Maranhão; a comissão, unanimemente, 

manifestou-se pela rejeição da proposta, de acordo com o parecer da relatora 

Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, considerando 

tratar-se caso projeto de lei e não por resolução. 

5) Processo n° 42238/2018, em que a Diretoria de Recursos Humanos 

propõe a alteração da Resolução n° 01/2017 referente à concessão de 

bolsa de estudo a magistrados nos programas de mestrado e doutorado e 

a realização de processo, nos mesmos moldes do realizado para 

servidores; a comissão, unanimemente, decidiu converter o feito em diligência 

e remeter os autos à Presidência desta Corte para elaboração de estudo sobre 

o impacto da concessão das referidas bolsas no orçamento deste Tribunal, 

consoante sugestão da relatora Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva 

Sarney Costa, após retornar à comissão. 

6) Processo n° 56373/2018, em que o Juiz Auxiliar da Presidência e 

Coordenador da Coordenadoria de Precatórios Dr. André Bogéa Pereira 

Santos, apresente proposta de resolução que define o Planejamento 

Estratégico da Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do 

Maranhão; a comissão, unanimemente, decidiu pela aprovação na proposta, 

nos moldes apresentados e de acordo com a manifestação da relatora 

Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. 
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7) Processo n°. 23714/2018, no qual o Dr. Ângelo Antônio dos Santos 

Alencar - Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão - 

AMMA, propõe a atualização da Resolução n109/2000, que dispõe sobre 

autorização de afastamento de magistrados para frequência de curso de 

pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 

aperfeiçoamento no Brasil ou no exterior, adiado a pedido da relatora, 

Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. 

8) Processo no. 52888/2018, no qual o Dr. Ângelo Antônio dos Santos 

Alencar - Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão - 

AMMA, apresenta proposta de alteração da resolução GP n° 49/2018, que 

altera o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma de 

Uniformização de Interpretação de Lei do Sistema de Juizados do Estado 

do Maranhão, aprovado pela Resolução 51/2013, na parte que dispõe 

sobre acesso de juízes às Turmas Recursais e a designação do Presidente 

da Turma de Uniformização e dá outras providências, adiado em face da 

ausência justificada do relator Desembargador Cleones Carvalho Cunha. 

9) Processo n°. 51541/2018, no qual o Dr. Ângelo Antônio dos Santos 

Alencar - Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão - 

AMMA, apresenta proposta de alteração da Resolução 03/2005-TJ 

(Alterada pela Resolução 48/2010-TJ) - que regulamenta o pagamento da 

ajuda de custo para despesas de transporte e mudança a magistrados 

promovidos ou removidos para nova comarca, adiado em face da ausência 

justificada do relator Desembargador Cleones Carvalho Cunha. 

Do que para constar, foi por mim, Danielle Mesquita de França Sousa, (/ 

designada secretária ad hoc da Comissão, lavrada a presente ata, depo "  

de lida e achada conforme, vai por todos assinada.  
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