
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

COMISSÃO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS E ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

Ata da reunião realizada no dia 21 de novembro de 2018. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezoito, no gabinete Vice-Presidência, às doze horas, sob a presidência do 

Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, e na presença dos 

Desembargadores Cleones Carvalho Cunha e Tyrone José Silva, 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.° 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 

converter o feito em diligência, e encaminhar à Diretoria do FERJ para que 

elabore, em 48 (quarenta e oito) horas, o projeto, nos termos sugeridos pelo 

Desembargador Marcelo Carvalho Silva, após remeta a esta comissão. 

2) Processo n.°  54210/2018, no qual o Desembargador Marcelo Carvalho 

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

lei para modificação da Lei Complementar Estadual n° 48/200, que cria o 

Fundo Especial de modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ e 

dá outras providências; a Comissão, unanimemente, decidiu aprovar em parte 

a proposta, nos termos do voto do relator, Desembargador Cleones Carvalho 

Cunha, não sendo aprovado o art. 2° e, ficando o art. 1° na lei do FERC. 41,  

3) Processo n.° 2299/2018, no qual a Diretora de Controle Interno, 

Jurema Mamede de Paiva, apresenta proposta de extinção de cargos em 

comissão para criação de funções gratificavas; a Comissão, unanimemente, 

decidiu aprovar a proposta de acordo com oØarecer do Presidente do Tribunal 
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de Justiça do Maranhão e nos termos do voto do relator, o Desembargador 

Lourival. Serejo. 

Ausente justificadamente o Desembargador Jaime Ferreira de Araújo. 

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 ass a 

D s. Lourival Srejo 
Presidente 

Des. CleoneiCarva lho \Cunha 
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