
ESTADODE MATOGROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNALDE JUSTIÇA
COORDENADORIADE PLANEJAMENTO

ASSUNTO:

- Resolução194 CNJ

- Resolução184 CNJ

DELIBERAÇÕES:

- Marcar reunião com as áreas criticas com relação a execução do orçamento: Infra, Administrativo

e CTI até 03/07/2014.

- Resolução 184 CNJ (Distribuição da mão-de-obra, anteprojeto de criação de cargos): outros

tribunais estão cumprindo e o TJMT não está cumprindo. Montar um processo com relação ao

cumprimento da resolução apresentando a solução e detalhamento da mesma. Tirar uma cópia e

enviar paraa secretariaauxiliarda presidência, paraautuar e impulsionaro processo. A Coplan irá

fazer estudo das fórmulas da resolução em questão. As áreas envolvidas deverão fazer o estudo

de viabilidade. A presidência deverá levantar os projetos de lei enviados a assembleia até o

presente momento.

- Resolução 194 CNJ: A coordenadora de RH apresentou o despacho do presidente para

cumprimentoda mesma,a seguir:

· abertura das inscrições aos magistrados(exceto em estágio probatório) pela coordenadoria

de magistradosno portal dos magistradoscom prazo de 48 horas para inscrição;

o para inscrição do componente do item 3 serão excluídos os desembargadores;

· abertura das inscrições aos servidores (exceto em estágio probatório) pela coordenadoria

de recursos humanosno portal dos servidores com prazo de 48 horas para inscrição;

· as coordenadoriasacimamencionadasdeverão informar os sindicatose associações;

· 24 horas paraa votação;

· indicaçãodos membros do grupo de trabalho criado para elaborar o plano de ação (Art. 8º):

coordenadores das áreas Coplan - Afonso, CRH - Renata Bueno, CTI - Johnny,
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Infraestrutura - Roberto, CGJ - Lusanil, Escolade Servidores - Levi e ESMAGIS- João Luis

e Juiz auxiliarda presidência - Dr. Tulio Duailibi.

- Resolução195 CNJ:

· A comissãoparao 1º grau poderá ser o comitê criado paraa resolução 194 CNJ

· A comissão para o 2º grau deverá ser indicado pela Presidência composto por 1

desembargadormaisum servidor de cadaassociação

· Instaurar procedimento para cumprimento da resolução pela secretaria auxiliar da

presidência.

PARTICIPANTES ASSINATURA

Marcia Coutinho - DG

Renata Guimarães - CRH

Afonso Maciel - Coplan

Flavio Pinto - Coplan

Tulio Duailibi - Juiz

(*) – Reunião Ordinária: Quando houver convocação anterior (Pré-Agendamento).
Reunião Extraordinária: Convocação no mesmo dia (Caráter de urgência)


