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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONVÊNIO N. 02/2022 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

E ESTADO DE MATO GROSSO, POR 

MEIO DA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE, 

COM A INTERVENIÊNCIA DA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR 

MEIO SECRETARIA ADJUNTA DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob o n. 

03.535.606/0001-10, com sede no Centro Político Administrativo - Palácio da Justiça, Rua C, 

S/N, Caixa Postal n. 1.071, Cuiabá/MT, CEP 78.049-926, doravante designado 

CONCEDENTE, neste ato representado por sua Presidente, Excelentíssima Senhora 

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, brasileira, portadora da 

Carteira de Identidade n. 0000610-6 SESP/MT e inscrita no CPF sob o n. 161.705.391-00, e, 

pelo Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado 

de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 43876 SSP/MT e inscrito no CPF sob 

o n. 171.855.481-87,e, do outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC, Órgão da administração indireta do Estado de 

Mato Grosso, autorizada pela Lei Complementar n. 291 de 26 de dezembro de 2007, e instituída 

pelo Decreto n. 1.478, de 29 de julho de 2008, inscrita no CNPJ sob o n. 09.490.144/0001-48, 

localizada na Avenida Governador Jarí Gomes, n. 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá - 

Estado de Mato Grosso, CEP 78.068-540, doravante denominados CONVENENTE , neste 

ato representada pelo Sr. WINKLER DE FREITAS TELES, brasileiro, portador da Carteira 
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de Identidade n. 494439-6/SSP-GO, e inscrito no CPF sob o n. 011.294.401-92, residente e 

domiciliado nesta capital, com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO - SESP, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.507.415/0028-64, com sede na rua Júlio Domingos 

de Campos, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, neste ato representada pelo 

Secretário de Estado de Segurança Pública, Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE 
BUSTAMANTE DOS SANTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira 

de Identidade n. 2.140.351 SSP-MG, inscrito no CPF sob o n.529.367.166-91, residente e 

domiciliado nesta Capital, bem como pelo Secretário Adjunto deEstado de Segurança Pública, 

Excelentíssimo Senhor CARLOS GEORGE DECARVALHO DAVIM, brasileiro, casado, 

servidor público, portador da Carteira deIdentidade n. 0746670-6 SSP-MT, inscrito no CPF 

sob o n. 200.100.147-90, residente edomiciliado nesta Capital, e, por meio da SECRETARIA 

ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, representada pelo Secretário-

Adjunto de Administração Penitenciária, Excelentíssimo Senhor JEAN CARLOS 
GONÇALVES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n. 748271/S SP-MT, e inscrito no 

CPF sob o n.559.386.121-87, resolvem celebrar o presenteTERMO DE CONVÊNIO, com 

fulcro na Lei Federal n. 7.210/1984 e alterações da Lei Federal n. 11.343/2006, Lei Federal n. 

14.133/2021, Decreto Estadual n. 548/2016, Decreto Estadual n. 1.111/2017, Portaria Conjunta 

n. 001.2017-SEJUDH/FUNAC, Instrução Normativa Conjunta n. 06/2021 SEPLAG-SESP-

FUNAC e Portaria TJMT/PRES n. 614/2021, que será regido pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Convênio tem por objeto o aproveitamento de mão de obra remunerada 

de recuperandos(as) que estejam em cumprimento de pena, em regime semiaberto, por meio de 

postos de trabalho remunerados para digitalização de processos e documentos no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso pelo prazo de 12 meses. 

1.2 O quantitativo de recuperandos(as) contratados(as) observará o disposto no § 10 do Art. 36 da 

Lei n. 7.210/1984, em que se determina que o limite máximo do número de presos será de 10% 

(dez por cento) do total de colaboradores(as)/servidores(as). 
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1.3 O trabalho dos(as) recuperandos(as) do regime semiaberto não estará sujeito ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho CLT, a teor do que dispõe o § 2° do Artigo 28 da Lei 

7.210/1984. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PLANO DE TRABALHO 

2.1 Para consecução do objeto deste Termo de Convênio, os participes obrigam-se a cumprir 

fielmente o Plano de Trabalho elaborado pelo CONCEDENTE, na forma deste instrumento, 

assinado pelos representantes legais, que passa a fazer parte integrante deste Convênio, 

independentemente de transcrição. 

2.2 Excepcionalmente, o Plano de Trabalho poderá ser alterado com a devida justificativa, antes 

do término do período de vigência, mediante turno aditivo, sendo vedada a alteração do objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

3.1 As despesas decorrentes deste Termo de Convênio estão programadas em dotação 

orçamentária própria, consoante previsão do orçamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

para o exercício de 2022, na classificação: 

3.1.1 Unidade Orçamentária: Funajuris; 

3.1.2 Fonte: 240; 

3.1.3 Projeto, Atividade, Operação Especial (PAOE): 3239 - Implementação da gestão estratégica 

com pessoas no Poder Judiciário; 

3.1.4 Unidade Gestora (UG) 0002 - 2° Grau; 

3.1.5 Natureza de despesa 3.3.90.39.4.1. 

CLÁUSULA QUARTA - DA TAXA ADMINISTRATIVA 

4.1 O CONCEDENTE TJMT repassará à CONVENENTE FUNAC, mensalmente, o percentual 

de 10% (dez por cento) da soma das remunerações dos(as) recuperandos(as) prestadores(as) de 

serviços, valendo-se, para tanto, do mesmo procedimento constante na cláusula 5.1.4 deste Termo 

de Convênio. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONVENENTE FUNAC se compromete a: 

5.1.1 - Selecionar os(as) recuperandos(as) por meio da equipe multidisciplinar da FUNAC, 

atendendo ao quantitativo e aos perfis solicitados pelo CONCEDENTE; 

5.1.2 Manter, em arquivo, os recibos referentes às remunerações dos(as) recuperandos(as) e 

planilhas de frequência; 

5.1.3 Validar, em até 2 (dois) dias após o recebimento, o relatório de frequência fornecido pelo 

Concedente TJMT; 

5.1.4 Emitir, no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT), em até o 50 (quinto) dia 

útil do mês subsequente à prestação de serviços, Documento de Arrecadação (DAR-1 / Aut 

Diversos), relativo ao valor total a ser pago pelo TJMT a titulo de remuneração mensal dos(as) 

prestadores(as) de serviço, e destinar ao tempo e modo precisos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, o qual realizará o pagamento em até 5 (cinco) dias após o recebimento; 

5.1.5 Manter os(as) recuperandos(as) prestadores(as) de serviços cientes dos valores da 

remuneração depositada nas respectivas contas bancárias; 

5.1.6 Disponilizar uniformes (camisetas) aos(às) recuperandos(as) prestadores(as) de serviços. 

5.1.7 Expedir Termo de Compromisso a ser firmado com cada recuperado(a) contratado(a); 

5.1.8 Incluir nos executivos de pena, os dias trabalhados para fins de remição, de acordo com o 

disposto no parágrafo único do art. 129 da Lei no 7.210/1984; 

5.1.9 Auxiliar, no que for preciso, e na medida de suas possibilidades, no desenvolvimento da 

cooperação, visando o suprimento das necessidades de operacionalização. 

5.1.10 Proceder à celebração de termo aditivo para fins de eventuais alterações das condições do 

presente Convênio, condicionadas à anuência dos participes. 

5.1.11 Proceder à substituição do(a) recuperando(a) prestador(a) de serviços mediante solicitação 
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do Concedente, a qual deve ser requerida formalmente. 

5.2 A Secretaria de Estado e Segurança Pública (SESP), por intermédio da Secretaria Adjunta de 

Administração Penitenciária (SAAP), se compromente a: 

5.2.1 Acompanhar os(as) recuperandos(as) do Sistema Penitenciário que cumprem pena em 

regime semiaberto, que deverão utilizar o dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira), 

salvo se em sentido contrário for determinado pelo Poder Judiciário. 

5.3 — O CONCEDENTE TJMT se compromete a: 

5.3.1 Em caso de acidente de trabalho durante o período de prestações de serviços, prestar imediata 

assistência aos(às) recuperandos(as), comunicando, imediatamente, o evento à FUNAC para 

medidas cabíveis de assistência ao acidentado; 

5.3.2 Notificar à FUNAC eventos estranhos à normalidade da prestação de serviços, como atrasos, 

inadequação à capacidade, ineficiência, solicitação de dispensa ou salda antecipada, etc.; 

5.3.3 Disponibilizar à FUNAC, em até o 2° (segundo) dia útil do mês subsequente à prestação de 

serviços, por meio eletrônico, planilha constando a relação nominal dos recuperandos(as) e 

respectiva frequência; 

5.3.4 Fornecer água potável e refrigerada aos(às) recuperandos(as), crachás de identificação, e, 

caso necessário, equipamentos de proteção individual; 

5.3.5 Realizar a manutenção das ferramentas e substituir os equipamentos que forem necessários 

para o desempenho das funções dos(as) recuperandos(as); 

5.3.6 Disponibilizar aos(às) reeducandos(as), em eventual circunstância de emergência e/ou 

necessidade de primeiros socorros, o uso do Ambulatório Médico do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso; 

5.3.7 Observar as legislações pertinentes à higiene e à segurança do trabalho em favor dos(as) 

recuperandos; 

5.3.8 Promover a conscientização entre o público dos locais em que o projeto será desenvolvido, 
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acerca da necessidade de adoção de medidas ressocializadoras destinadas aos(às) 

recuperandos(as); 

5.3.9 Disponibilizar servidor(a) que ficará responsável pela designação dos serviços, pelo controle 

de ponto, fiscalização do trabalho realizado e anotação de qualquer intercorrência no decorrer do 

trabalho, tais como o comportamento dos(as) recuperandos(as) e eventuais falhas na prestação do 

serviço, bem como relatório mensal, devendo ter acesso direto à equipe multidisciplinar da 

Fundação Nova Chance; 

5.3.10 Despender a cada recuperando(a) prestador(a) de serviço, no ato da remuneração, valor 

correspondente ao auxílio-transporte pelos dias trabalhados, atentando-se às eventuais acorreções 

na cotação do transporte público municipal; 

5.3.11 Fornecer à FUNAC comprovante de pagamento dos valores repassados àquela entidade; 

5.3.12 Dispensar, sem prejuízo de desconto na remuneração, recuperando que necessite 

comparecer em audiências designadas pelo Poder Judiciário (mediante mandado ou intimação, 

devidamente comprovado), assistência médica, dentre outras (comprovadas com atestado), que 

não sejam superiores a 10 (dez) dias; 

5.3.13 Providenciar medidas de reinserção social aos(às) recuperandos(as) trabalhadores(as), tais 

como: cursos de aperfeiçoamento, treinamento para desenvolvimento dos trabalhos a ser 

realizados. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS(AS) FtECUPERANDOS(AS) SELECIONADOS(AS) E DO 

LOCAL DE TRABALHO 

6.1 Os (as) recuperandos(as) serão selecionados(as) conforme a necessidade e perfil solicitado 

para o trabalho; 

6.2 Os trabalhos serão desenvolvidos nas localidades indicadas pelo Tribunal de Justiça, conforme 

interesse da Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO QUADRO DE PROFISSIONAIS E DO HORÁRIO DE 

TRABALHO 
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7.1 A Fundação Nova Chance e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso iniciarão a 

execução das atividades, imediatamente após a publicação do presente Termo de Convênio, com 

a força de trabalho de 10 (dez) recuperandas (sexo feminino) do regime semiaberto; 

7.2 O número de vagas previsto na cláusula anterior poderá ser ampliado no decorrer do 

desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Convênio, limitando-se, porém, ao teto previsto na 

cláusula 1.2 deste documento; 

7.3 O aumento do número dos(as) prestadores(as) de serviços será facultado ao Concedente TJMT, 

dispensando-se termo aditivo para tanto, observando-se, porém, a limitação imposta pelo art. 125 

da Lei n. 14.133/2021. 

7.4 As atividades serão executadas pelas recuperandas de segunda a sexta-feira, entre às 7h e 19h, 

em turnos de 6 horas, excetuando os domingos, feriados e pontos facultativos, conforme 

disposição do calendário forense do Poder Judiciário de Mato Grosso, ficando vedado banco de 

horas; 

7.5 Excepcionalmente, fica permitido o trabalho para atividades em regime de multirão para 

atender às necessidades do TJMT, cuja remuneração se dará por dia útil trabalhado; 

7.6 A seleção e a liberação dos recuperandos para a realização do trabalho em regime de multirão 

remunerado será de responsabilidade da FUNAC, mediante requisição escrita encaminhada pelo 

TJMT, com antecendência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 

CLAÚSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO 

8.1 Os(as) recuperandos(as) prestadores(as) de serviços receberão o valor de 1 (um) salário-

mínimo vigente à época do desempenho das atividades laborais objeto deste Termo de Convênio, 

acrescido de auxilo-transporte, cujos valores corresponderão aos dias efetivamente trabalhados. 

8.2 Os valores descritos na cláusula anterior deverão ser repassados aos(às) prestadores(as) de 

serviços em até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente ao labor, devendo o pagamento ser 

realizado diretamente na conta bancária do(a) reeducando(a); 

8.3 A remuneração será operacionadizada pela Fundação Nova Chance, sendo de responsabilidade 
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desta o arquivo dos recibos referentes às remunerações; 

8.4 A remuneração de que trata a cláusula 6.5 corresponderá à fração de diária correspondente ao 

valor/dia do salário mínimo vigente; 

8.5 Eventuais incorreções acerca das remunerações destinadas aos(às) prestadores(as) de serviços 

deverão ser deliberadas junto à FUNAC; 

8.6 O repasse de recurso orçamentário que dispõe o item 7.1 será operacionalizado por meio de 

"Nota de Destaque" cuja transferência financeira se dará do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para a Fundação Nova Chance. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

9.1 A vigência deste Convênio será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, 

podendo ser prorrogado, havendo interesse das partes e mediante justificativa e apresentação do 

novo Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS COMPROMISSOS 

10.1 Caberá aos partícipes estimular e implementar ações conjuntas somando e convergindo 

esforços, mobilizando suas unidades, agentes e serviços, com vistas à consecução do objeto do 

presente Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VINCULO DE PESSOAL 

11.1 Não se estabelecerá, por conta do presente Convênio, nenhum vínculo de natureza trabalhista, 

funcional ou securitária entre os partícipes ou com seus funcionários. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO SIGILO 

12.1 Os partícipes se obrigam a manter sigilo das ações executadas em parceria, utilizando os 

dados passíveis de acesso somente nas atividades que, em virtude de Lei, lhes compete exercer. 

12.2 Será possível o compartilhamento de dados e informações obtidos em decorrência do presente 

Convênio com outras Instituições Federais, Estaduais e Municipais, mediante a formalização de 
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instrumento específico, prevendo a possibilidade de difusão dos dados mediante a interveniência 

da CONVENENTE. 

12.3 Os responsáveis pela indevida divulgação de informações, após formalmente identificados, 

responderão pelos danos que porventura causarem, sem prejuízo das sanções cíveis, criminais e 

administrativas aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

13.1 Fica assegurado ao CONCEDENTE, por meio dos órgãos responsáveis pela execução do 

objeto deste Convênio, ou de mandatários legalmente constituídos, a prerrogativa de conservar a 

autoridade normativa e o exercício da fiscalização e do controle da execução das atividades 

desenvolvidas; 

13.2 Ficam designados pela CONVENENTE FUNAC, como fiscais titular e suplente, 

respectivamente as servidoras Simone Silva de Souza Pietsh, matrícula n. 101.775, e Valdirene 

Regina Borba, matrícula n. 57.0151 

13.3 Ficam designados pelo CONCEDENTE TJMT, como fiscais titular e suplente, 

respectivamente, a servidora Mariely Carvalho Steinmtez, matrícula n. 8.019, contato (65) 99974-

3394, e-mail: mariely.steinmetz@tjmt.jus.br  e Victor Hugo Santos Nogueira, matrícula n. 42.798, 

contato (65) 99324-4662, e-mail: victor.nogueira@tjmt.jus.br.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 

14.1 Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto deste Termo de Convênio será, 

obrigatoriamente, destacada a participação do CONCEDENTE, observando o disposto no § 1° do 

art. 37 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

15.1 Constitui motivo para rescisão unilateral deste Convênio os seguintes casos: 

15.1.1 Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

15.1.2 Comprometimento de despesas em desacordo com o plano de trabalho; 
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15.1.3 Não cumprimento das obrigações previamente estabelecidas e assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DENÚNCIA 

16.1 O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os 

participes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 

participaram voluntariamente da avença, não sendo admissivel cláusula obrigatória de 

permanência ou sancionadora dos denunciantes; 

16.2 Quando da denúncia, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 

receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão 

repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO 

17.1 A Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciará como condição de eficácia, a 

publicação deste Termo de Convênio em extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 

(vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 12 da Instrução 

Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n. 01/2017; 

17.2 A eficácia deste Termo de Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato na 

imprensa oficial, que será providenciada pela Convenente; 

17.3 Os atos de celebração e alteração será dada publicidade no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso no menu Portal Transparência. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

18.1 A CONVENIENTE deverá apresentar relatório de cumprimento do objeto até 30 (trinta) dias, 

após o término da vigência deste Termo de Convênio, nos moldes do art. 16 da Portaria 

TJMT/PRES n. 614, de 9 de agosto de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS REGRAS SUBSIDIÁRIAS 

19.1 Aplica-se a este Termos de Convênio as regras previstas na Portaria TJMT/PRES n. 614, de 

9 de agosto de 2021, que regula os Termos de Cooperação, os Convênios e os Acordos de 



Senhor 
Secretário-Adjunto de 

CA 
inist 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cooperação e demais instrumentos congêneres celebrados pelo Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso com órgãos e/ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual e/ou 

Municipal e com órgãos ou entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

20.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir toda e qualquer dúvida da execução deste Termo de Convênio. 

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Termo de Convênio de forma digital, 

para todos os efeitos legais. 

Cuiabá-MT, 19 de maio de de 2022. 

7771‘1"---j  
Desembargadora MA1flA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

Desembargador ORLA lo DE ALMEIDA PERRI 
Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fi ização do Sistema Carcerário do Estado de Mato 

Grosso 

Senhor WINKL r  R D 
Pre d 	d 

Senhor ALE t 1 BU 	TE DOS SANTOS 
Secretário de stado de Se ran 	blica de Mato Grosso 

Senhor CARLOS GEORT DE CARVALHO DAVIM 
Secretário Adjunto de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso 

OS GONÇALVES 
ão Penitenciária de Mato Grosso 
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