
ATA DE REUNIÃO

Data: 14/12/2018 Local: Gabinete do Diretor Geral do TribunalHorário de início:
9:07 h
Horário de término:
9h23

• Termo de Acordo/Oficio 145/2018 GP/SINDJUS-MA
• Ofício n° 149/2018-GP-SINDJUS/MA

• Discutir os tópicos do Oficio 145/2018 GP/SINDJUS- MA enviado ao Gabinete da
Presidência em 05/11/2018. Ofício n" 149/2018-GP-SINDJUSIMA

• Aberta a reunião pelo Dr. Cristiano Simas de Sousa, Juiz Auxiliar da Presidência, o
representante do SINDJUS, Aníbal Lins, solicitou a palavra para fazer os seguintes
requerimentos, a fim de serem submetidos à análise do Presidente do Tribunal de
Justiça: 1) Que a proposta consignada no projeto do novo PCCV, de extinção do cargo
de auxiliar judiciário e de reenquadramento destes servidores nas funções de técnico
judiciário e respectiva tabela, tenha seus impactos financeiros e orçamentários
diluídos até 2022; 2) Que as 17 vagas destinadas ao cargo de Oficial de Justiça a serem
preenchidas por Concurso Público sejam transformadas em Analista Judiciário, privativo de
Bacharel em Direito; 3) Que seja criada uma Comissão, composta por representantes do
Sindicato e do Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais concursos realizados pelo
Tribunal de Justiça sejam privativos de carreira de nível superior; 4) E, por fim, que o
Presidente se manifeste sobre a possibilidade de concessão de licença c1assista para um
servidor ocupante de cargo na Confederação e Federação.

• Os Juízes Auxiliares aqui presentes submeterão tais pleitos ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

• Pelo Presidente do Sindicato fOI dito ainda que encaminhará, até às 12h da segunda-feira
(17.12.2018), o resultado das deliberações havidas na Assembleia Geral do Sindicato, no
tocante aos assuntos tratados na reunião ocorrida na data de ontem.
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