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ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR - SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

23/2012/CM 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do corrente ano, às 9:00h, iniciou-se a décima terceira 

reunião do Comitê Gestor (Provimento n° 023/2012/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) Cátia Valéria Maciel de Arruda; 2) Flávio de Paiva Pinto; 3) Jane 

Selma Barbosa; 4) Rosemeire Santini Pincerato; 5) Salma Catarina Barbato Paiva; 6) Sheila 

Aparecida Medeiros Terra Modesto da Silva; 7) Rosevete dos Santos Maciel Teixeira; 8) 

Fabíola de Cássia Siquinelli. 

Ausente a participante Isabel Cristina Miranda sob justificativa de compromissos relativos às 

funções exercidas na Comarca de Cáceres.  

1) Foi lida e aprovada a Ata da reunião de  04.10.2012, pelos membros participantes; 

2) O coordenador informou que a Presidência  não propôs o projeto para reestruturação da 

área sistêmica do Tribunal de Justiça, para análise do Comitê; 

3) O ID 237706, que trata da reestruturação do Cartório Distribuidor do Foro da capital, foi 

distribuído à participante Sheila Aparecida Medeiros Terra Modesto da Silva; 

4) O ID 229871 e o apenso 227013, que tratam da carreira de assistente social e psicólogo, foi 

distribuído à participante Salma Catarina Barbato Paiva; 

5) O ID 216059, que trata da contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços na área de biblioteconomia para o serviço técnico da Divisão de Biblioteca, foi 

distribuído à participante Jane Selma Barbosa, com a revisão da participante Rosemeire 

Santini Pincerato; 

6) O participante Flávio de Paiva Pinto, que pediu vista do Pedido de Providência nº 16.2012, 

CIA 0097192-33-2012.811.000, opinou pelo acolhimento da proposição com as seguintes 

adequações: a) que conste do preâmbulo da proposição que a alteração do artigo 

41 é referente à Lei 8814/2008 (em vigor); b) que o pagamento da gratificação de difícil 

provimento seja realizado nos casos de efetivo exercício, incluindo-se os 

afastamentos assim considerados pela Lei Complementar 04/90, 

em seu artigo 129; c) que o valor do pagamento da gratificação de difícil provimento seja 

incluída no cômputo da gratificação natalina; d) que a gratificação de difícil provimento não se 

incorpora aos proventos da aposentadoria ou disponibilidade; e) que os servidores já lotados 

nas Comarcas de difícil provimento passam a perceber a gratificação de difícil provimento a 

partir da publicação desta lei. A sugestão do participante Flávio foi acolhida à unanimidade; 

7) O ID 224875, que trata de  proposta de criação de cargos de carreira para a área da 

Tecnologia da Informação e visa preencher o quadro de servidores, reduzir os custos com 

mão-de-obra terceirizada e cumprir a Resolução n. 90 do Conselho Nacional de Justiça,  

distribuído para relatoria do participante Flávio de Paiva Pinto e revisão da participante Sheila 

Aparecida Medeiros Terra Modesto da Silva, foi adiado para a próxima reunião do Comitê 

Gestor à pedido do relator; 
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8) O ID 233145, que trata da criação do Centro de Segurança Institucional do Tribunal de 

Justiça, foi relatado pela participante Rosevete dos Santos Maciel Teixeira, com a revisão da 

participante Fabíola de Cássia Siquinelli , que opinaram pela rejeição e sugeriram 

aprimoramento do sistema de segurança já existente. A proposta foi desacolhida à 

unanimidade pelo Comitê Gestor, nos termos da manifestação da relatora; 

9) O ID 232530, que trata da reestruturação do setor de auditoria de gestão da 1ª instância da  

Corregedoria Geral de Justiça, foi relatado pela participante Cátia Valéria Maciel de Arruda, 

com a revisão da participante Salma Catarina Barbato Paiva, que opinaram pela devolução 

dos autos à Coordenadoria da Corregedoria, a fim de que seja inserido no projeto de 

reestruturação que esta sendo elaborado pela CGJ.  A proposta foi acolhida à unanimidade; 

 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 
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