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RELAÇÃO DOS EXPEDIENTES DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO COM BASE NA LEI N. 12.527/2011 

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - ANO 2017 

 

Expediente/data Resumo 

0000551-07.2017.8.11.0000 

08/01/2017 
 

Quais são os números dos processos de Ação de Improbidade Administrativa no período de maio de 2006 a junho de 2016 que 
tramitam/tramitaram em 1ª ou 2ª instância no estado? 
 

0027952-78.2017.8.11.0000 

13/03/2017 
 

O TJ/MT realiza recolhimento de custas para a propositura de reconvenção na contestação? 
 

0028819-71.2017.8.11.0000 

14/03/2017 
 

Gostaria de solicitar informações sobre o número de recuperações judiciais homologadas no TJMT em todo Estado durante os anos 
de 2015 e 2016. E, se possível, quantas recuperações foram homologadas em cada município. 
 

0031687-22.2017.8.11.0000 

21/03/2017 
 

Pesquisa acadêmica: valoração dos precedentes nos critérios de promoção por merecimento dos membros da magistratura, 
considerando a Resolução 106/2010-CNJ. 
 

0034782-60.2017.8.11.0000 

28/03/2017 
 

Gostaria de saber quantos ações por crime de injúria racial tramitam no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, principalmente na Comarca 
de Cuiabá a partir de 2010. Se possível, gostaria também de informações sobre quantas processos foram impetrados em cada ano.  
 

0037676-09.2017.8.11.0000 

04/04/2017 

Nos termos da Lei 12.527/2011, solicitamos acesso a todos os pedidos de acesso à informação feitos ao Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso de 2012 a 2017, bem como às respectivas respostas aos pedidos, aos recursos, às respostas aos recursos e a todos os anexos. 
 

0042992-03.2017.8.11.0000 

13/04/2017 
 

Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), gostaria de saber quanto a Justiça de Mato Grosso gastou, 
durante o ano de 2016,com indenização por atendimento médico e internação hospitalar a magistrados (arts. 210, VIII, e 228 da Lei 
4.964/85). 
 

0054161-84.2017.8.11.0000 

10/05/2017 
 

Estou tentando acessar (Portal Transparência), mais especificamente a "Folha de Pagamento e Pessoal", mas após preencher meus 
dados pessoais, só está está disponível o acesso aos dados de "Magistrado e/ou  Magistrados Inativos e Beneficiários". 
Tendo em vista que quero acessar os dados da folha de pagamento referente aos "Servidores e/ou Servidores Inativos e Beneficiários". 
Friso que já fiz referida pesquisa anteriormente, e não tinha dado esse "erro" de só poder acessar os dados dos "Magistrados". 
 

0059846-72.2017.8.11.0000 

21/05/2017 
 

Quantas Varas Criminais há em todo o Estado do Mato Grosso e quantas delas são ocupadas por titulares do sexo feminino. 
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0060004-30.2017.8.11.0000 

22/05/2017  
 

1- Na instituição, existe alguma Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) ou semelhante, que remunere o servidor que exerça carga 
horária superior a 6 horas diárias? 
2- Em caso positivo à questão nº 1, atualmente quanto é o percentual da referida Gratificação na instituição? 
3- Qual a legislação que rege a referida Gratificação? 
 

0060931-93.2017.8.11.0000 

23/05/2017 
 

Com base na Lei 12.527/11, solicito o número de pedidos de informação recebidos, respondidos e negados ao longo do ano de 2016, 
no âmbito do poder judiciário estadual. No caso dos pedidos negados, quais as justificativas dadas para a rejeição. 
 

0067658-68.2017.8.11.0000 

05/06/2017 
 

Vem requerer o acesso, em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), à resposta ao seguinte questionário, enviada 
preferencialmente por meio eletrônico. Questionário:  
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/100/820/Questionario_-__Manifestacao_0067658-6820178110000.pdf 
 

0073066-40.2017.8.11.0000 

19/06/2017 
 

Quantos processos de estupro foram julgados nos últimos três anos, em quantos ocorreu a condenação do acusado?  

0085187-03.2017.8.11.0000 

12/07/2017 
 

A cidadã, com fundamento na Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) vem requerer o acesso (e eventualmente 
cópia), em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 
1 – Número total de processos ativos neste Tribunal atualmente, bem como o número de processos ativos por comarca/região; 
2 – Número total de mandados expedidos no 1º semestre de 2017; 
3 – Total de cargos de Oficiais de Justiça do quadro deste Tribunal, bem como o número de oficiais em atividade atualmente por 
comarca/região. 
 

0101638-06.2017.8.11.0000 

16/08/2017 
 

Com fundamento na Lei 12.527/2011, solicito as seguintes informações: 
a) Quantidade de audiências de custódias realizadas no período de 24/07/2015 a 30/06/2017, separados por mês e comarca; 
b) Quantidade de prisões em flagrante efetuadas no período de 24/07/2015 a 30/06/2017, separados por mês e comarca. 
 

0103614-48.2017.8.11.0000 

21/08/2017 
 

Solicita o Fornecimento de Relatório - no formato de planilha Excel, com os valores totais devidos em precatórios, por cada município, 
até a presente data, sob a jurisdição do TJMT. 
 

0105015-82.2017.8.11.0000 

23/08/2017 
 

Diante do Art. 10 da Lei N° 12.527, de 18 de novembro de 2011, solicito informações sobre o lotaciograma da comarca de Lucas do 
Rio Verde.Gostaria de saber o número de Analistas Judiciários, o número de Técnicos Judiciários e o número de cargos vagos para 
Analistas e Técnicos Judiciários.  
 

0108531-13.2017.8.11.0000 

30/08/2017 
 

O Requerente solicita saber, para os anos de 2015 e 2016, as seguintes informações, referentes a todo o estado: 
1. Quantidade de denúncias aceitas pelo Poder Judiciário em casos de violência doméstica; 
2. Quantidade de denúncias recusadas pelo Poder Judiciário em casos de violência doméstica; 
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3. Quantidade de julgamentos realizados em casos de violência doméstica; 
4. Quantidade de medidas protetivas de urgência solicitadas; 
5. Quantidade de medidas protetivas de urgência concedidas. 
 

0109596-43.2017.8.11.0000 

01/09/2017 
 

Solicito informações sobre o lotaciograma da comarca de Chapada dos Guimarães. Gostaria de saber o número de Analistas 
Judiciários, o número de Técnicos Judiciários e o número de cargos vagos para Analistas e Técnicos Judiciários. 
 

0111099-02.2017.8.11.0000 

05/09/2017 
 

Com base na Lei de Acesso à Informação, apresento as seguintes indagações quanto à Política de Gestão de Informação do 
Tribunal: 
1)    O Tribunal possui política de gestão de informação? Se sim, favor informar qual o instrumento normativo que a define e indicar o 
local para consulta; 
2)      Todas as demandas/ações protocolizadas no Tribunal são feitas em sua forma eletrônica/digital? Em caso afirmativo, todas as 
demandas/ações são disponibilizadas para consulta? 
 3)      Quais peças processuais integrantes da demanda ajuizada são publicadas (petição inicial, contestação, despachos, sentença, 
etc)? 
4)      Estes documentos são universalmente acessíveis? Em caso de resposta negativa, quais os filtros de restrição de documentos 
disponibilizados? 
5) Com relação à base jurisprudencial disponibilizada pelo Tribunal qual é a periodicidade de sua atualização? 
 

0128691-59.2017.8.11.0000 

10/10/2017 
 

Com base na LAI, solicito informações sobre orçamento e gasto com capacitação por esse Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 
1. Qual o orçamento previsto para a capacitação nos exercícios de 2014, 2015 e 2016 e os recursos efetivamente gastos? 
2. O gasto contemplou servidores e magistrados? Qual o quantitativo de servidores e magistrados? 
3. Quanto foi gasto com capacitação na área meio e na área fim? 
4. Quanto foi gasto com cursos externos e com aqueles desenvolvidos/ministrados com know-how da própria Instituição? 
 

0131335-72.2017.8.11.0000 

18/10/2017 
 

Com base na LEI nº 12.527/2011 solicita informações sobre execuções fiscais realizadas no TJMT. 
Solicita acesso à distinção de Pessoas Físicas e Pessoa Jurídicas Devedoras:  
Os números referentes às execuções abertas pelas procuradorias dos municípios de Várzea Grande e Cuiabá e pela Procuradoria-
Geral do Estado de Mato Grosso.  
 

0132595-87.2017.8.11.0000 

23/10/2017 
 

Dentre as situações que o servidor público estável perde o cargo, está o procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
conforme Artigo 41, § 1.º, inciso III, da Constituição Federal. Assim, pedem-se as seguintes INFORMAÇÕES (Lei Federal 12.527/2011): 
I) Qual é o link (endereço eletrônico) que são disponibilizados integralmente e digitalmente os pareceres e/ou os relatórios e/ou as 
estatísticas referentes às Avaliações PERIÓDICAS De Desempenho de todos os servidores públicos estáveis deste órgão público?; II) 
Essas Avaliações PERIÓDICAS De Desempenho são realizadas com qual intervalo de tempo, ou seja, é mensal ou semestral ou anual 
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ou outro período?; III) Até hoje, quantos já foram demitidos em decorrência das Avaliações PERIÓDICAS De Desempenho neste órgão 
público? E quantos em cada ano? E em quais cargos? 
 

0137692-68.2017.8.11.0000 

06/11/2017 
 

Com fundamento na Lei 12.527/2011, solicita as seguintes informações: 
Quantidade de audiências de custódias realizadas em todas as comarcas do estado após a edição do Provimento nº 12/2017-CM do 
TJ-MT, de agosto de 2017, que regulamenta a audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. As 
informações dos quantitativos deverão ser separadas por mês e comarcas. 
 

0146204-40.2017.8.11.0000 

27/11/2017 
 

No período entre 11/2016 e 11/2017, quanto os magistrados receberam a mais em razão de ações judiciais e decisões do CNJ? Quais 
são os números e em qual Corte tramitam essas ações? 
 

0148698-72.2017.8.11.0000 

04/12/2017 
 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/100/820/Manif_0148698-72_B.pdf 

0154497-96.2017.8.11.0000 

14/12/2017 
 

Solicito deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso as seguintes informações: 1) Quantos pedidos de indulto para mulheres 
foram recebidos pelas Varas de Execução Penal ou outras Varas competentes do Estado de Mato Grosso no ano de 2017? 2) Destes, 
quantos foram concedidos, quantos foram indeferidos e quantos ainda aguardam decisão? 3) Em relação aos dados referentes aos 
pontos 1 e 2, solicito especificação de quantos foram baseados no Decreto de 12 de abril de 2017. 4) Quantos pedidos de substituição 
da prisão preventiva pela prisão domiciliar foram recebidos pelas Varas Criminais ou outras Varas competentes do Estado de Mato 
Grosso nos termos do Art. 318, IV e V do Código de Processo Penal desde a entrada em vigor da Lei nº 13.257 de 2016 até a presente 
data? 5) Destes, quantos foram concedidos, quantos foram indeferidos e quantos ainda aguardam decisão? 
 

 
Observação: No âmbito da Ouvidoria Judiciária, não houve no ano de 2017, informações que foram classificadas ou desclassificadas como sigilosas, nos 
termos do art. 41, inciso I, Resolução n. 215/2015-CNJ. 

 
As respostas dos pedidos de informações relacionados neste relatório podem ser consultados no endereço: (Clique Aqui) 
 
Publicação em cumprimento ao artigo 30, inciso III, da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e artigo 41, inciso III, da Resolução n. 215/2015-CNJ. 
 
Dados extraídos do Sistema CIA/TJMT. 
 
Obs. Os questionamentos foram transcritos conforme formulado pelo solicitante. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/100/820/Relação_Pedido_de_Informação_LAI.pdf

