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ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR – SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

Aos onze dias do mês de novembro do corrente ano, às 9hs., iniciou-se a primeira reunião 

do Comitê Gestor (Provimento n. 020/2011/CM), no Salão Oval do Espaço Memória do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, presentes, além do Coordenador, Des. Marcos 

Machado, os seguintes membros: 1) Antônio Pereira dos Santos Neto; 2) Elisângela 

Artman; 3) Lusanil Egues da Cruz; 4) Isabel Cristina Miranda; 5) Luciana Tolovi; 6) Joyce 

Oliveira da Silva; 8) Claudenice Deijany F. da Costa; 9) Cátia Valéria Maciel de Arruda.   

Pelo Coordenador, foi exposto a necessidade de se estabelecer um Plano de Trabalho 

com prazo determinado, bem como informado que o CNJ estaria fazendo um 

diagnóstico da gestão de pessoas do TJMT em atendimento ao Termo de Cooperação 

58/2011, com previsão de Relatório até o dia 05.12. 

Foi definido que o Comitê iria emitir opinião nos processos submetidos à análise pela 

Presidência do TJMT, em virtude da natureza de sua atribuição, qual seja de orientar, 

recomendar e propor, reservando ao Gestor a decisão administrativa. 

Também que seriam separadas as demandas provocadas e as demandas criadas pelo 

Comitê, bem como estabelecida a metodologia de relator-revisor para deliberação 

colegiada do Comitê.  

Em virtude da falta de disposição de horário para as reuniões, no período matutino, do 

servidor OTAMAR, o Coordenador solicitou ao Presidente sua exclusão do Comitê. 

Ouvidos os membros do Comitê: 

1) Antônio Pereira dos Santos Neto lembrou a necessidade de levantamento do 

quadro real dos servidores do Poder Judiciário num diagnóstico coordenador pelo Des. 

Guiomar Teodoro Borges, concluído em outubro de 2010. Sugeriu a revisão da Lei 

8.814/08, com destaca das disposições inaplicáveis, bem como a edição dos atos 

normativos que deveriam ser produzidos;  

2) Elisângela Artman mencionou que no Termo de Acordo entre o Sindicado e a 

Presidência do TJ estaria prevista a progressão funcional (referência); 

3) Lusanil Egues da Cruz sugeriu a criação de um sistema de acompanhamento, por 

tabela, dos trabalhos do Comitê com indicação de necessidades e responsáveis; 

4) Isabel Cristina Miranda registrou o desejo de se inteirar dos processos pendentes; 
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5) Luciana Tolovi registrou o desejo de conhecer o diagnóstico do CNJ – implantação 

das referências – nível e classe -, ativos e inativos; 

6) Joyce Oliveira da Silva consignou a necessidade se instituir os critérios de avaliação 

de desempenho; 

7) Claudenice Deijany F. da Costa ressaltou prioridades do Comitê, entre as quais a 

Consulta 40/2010 ao Presidente; 

8) Cátia Valéria Maciel de Arruda considerou que Comitê deveria levantar as 

inconsistências da Lei 8.814/08, redimensionar cargos previstos na lei e lembrou que 

há diagnóstico real da 2ª instância; 

Após discussões, ficou deliberado: 

- Local das reuniões: Salão Oval  

- Periodicidade: sextas feiras – 2 vezes ao mês ordinariamente;   

- Horário: 9:00hs. 

- Datas: 11.11.2011, 25.11.2011, 16.12.2011 (apresentação do Relatório do CNJ) e 

27.01.2012. Após, serão definidas, se necessário, nova agenda de reunião. 

Resolveu o seguinte: 

a) que a demanda provocada seria analisada individualmente para se identificar se 

persistem seus objetos, considerada a época de cada pedido, as alterações 

administrativas e as atribuições do Comitê; 

b) que os pedidos de reestruturação de unidades administrativas seriam relacionados, 

conforme objeto, em relatório e seus autos arquivados; 

c) que os pedidos individualizados seriam distribuídos entre membros do Comitê para 

elaboração de relatório e opinião a ser aprovada coletivamente; 

Foram designados para tarefas específicas: 

a) Claudenice: levantar a estrutura de gestão de pessoas do TJSE; minutar, 

conjuntamente com a Cátia, o projeto da nova lei que corrigi e prevê a estrutura 

recomendável para o TJMT; 

b) Marcos Machado: levantar a situação do Procedimento de Controle Administrativo  

de 1415/2009 CNJ (dezembro de 2009), para que o Comitê possa opinar sobre a 

situação dos “servidores incorporados”. 

Nada mais. Lido, assim os presentes. 

Des. Marcos Machado 
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Antônio Pereira dos Santos Neto 

Elisângela Artman 

Lusanil Egues da Cruz 

Isabel Cristina Miranda 

Luciana Tolovi 

Joyce Oliveira da Silva 

Claudenice Deijany F. da Costa 

Cátia Valéria Maciel de Arruda.   

 


