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Comissão de Regimento Interno e Procedimentos 

Ata da reunião realizada no dia 14 de maio de 2018. 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio 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: 

01) Processo n.° 22.508/2018, que trata de proposta de alteração da 

Resolução n° 15/2008, que regulamenta o envio de matérias para 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE e dá outras providências; 

a comissão, unanimemente, manifestou-se pela aprovação do pedido, nos 

termos do voto do relator Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa. 

2) Processo n.° 21.102/2018, que trata de proposta de resolução que 

dispõe sobre a concessão de diárias, passagens aéreas, bem como a 

inscrição 	em 	curso 	de 	aperfeiçoamento, 	congresso 	ou 	evento 

assemelhado 	para 	magistrados, 	servidores, 	colaboradores 	e 

colaboradores eventuais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão; a 

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

termos do voto do relator Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa. 

\ 
3) Processo n.° 15.454/2018, que trata de proposta de alteração do § 10, 

do art. 89, da Resolução 51/2013 que aprovou o Regimento Interno das 

Turmas Recursais e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do 

Sistema de Juizados Especiais do Maranhão; a comissão, unanimemente, 

aprovou 	o 	apensamento 	dos 	autos 	ao 	processo 	15.455/2018, 	conforme
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determinado pelo relator. 	 : 

/ \/ 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

COMISSÃO DE REGIMENTO INTERNO E PROCEDIMENTOS 

4) Processo n.°  15.455/20018, que trata de proposta de Alteração do art. 

27 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão; a comissão, 

por unanimidade, manifestou-se pela aprovação da proposta, de acordo com a 

manifestação do relator Desembargador Cleones Carvalho Cunha. 

5) Processo que trata de proposta para acrescentar os artigos 24-A e 259-

A ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão; a comissão 

por unanimidade, manifestou-se pela aprovação da proposta, de acordo com a 

manifestação do 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, depois 

de lida e achada conforme, vai por todos assinada. 

Des. Lourival de Jesus Srejo Sousa 
Presidente' 

Des Cleones C rvalho Cunha 
membro 

Des. José Berr'iardo Silva Rodrigues 
membro 

Servidora Danielie M6squita de França Sousa 
Secretária Designada 


