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ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR - SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

23/2012/CM 

Aos doze dias do mês de novembro do corrente ano, às 9:00h, iniciou-se a décima quarta 

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) Fabíola de Cássia Siquinelli. 

Ausente a participante Rosevete dos Santos Maciel, sob justificativa de estar adoentada.   

1) Foi lida e aprovada a Ata da reunião de  22.10.2012, pelos membros; 

2) O ID 237.651, que trata dos requerimentos dos Agentes da Infância e Juventude, foi 

distribuído para a participante Rosevete dos Santos Maciel, a qual foi consultada por telefone e 

aceitou a relatoria. A revisão será feita pela participante Fabíola de Cássia Siquinelli; 

3) Os autos nº 105/2012 – CIA  nº 0095545-03.2012.11.0000, que tratam do projeto de 

alteração da área judiciária do Tribunal de Justiça, foi distribuído para a participante Rosemeire 

Santini Pincerato, com a revisão da participante Sheila Aparecida Medeiros Terra Modesto da 

Silva; 

3) O expediente protocolado no Sistema CIA sob nº 0130338-65.2012.811.000, que trata da 

minuta de projeto de lei que altera a estrutura dos cargos comissionados da área 

administrativa do Tribunal de Justiça,  foi distribuído ao participante Flávio de Paiva Pinto, com 

revisão da participante Cátia Valéria Maciel de Arruda;  

4) Os autos da Proposição nº 22/2012 – CIA nº 0095756-39.2012.811.0000, que propõem a 

criação de cargos de assessoramento para os gabinetes dos Juizes Membros da Turma 

Recursal Única,  Juízes Auxiliares da Presidência, da Vice-Presidência e da Corregedoria, foi 

distribuído ao participante Flávio de Paiva Pinto; 

5) O ID 233.659, que trata do relatório sobre os serviços extrajudiciais, demonstrando as 

inconsistências nas execuções das atividades, divergências entre a normatização, retrabalho 

entre os departamentos, indagações e sugestões visando a melhor execução das atividades, 

foi distribuído à participante Cátia Valéria Maciel de Arruda; 

6) Foi deliberado o arquivamento do ID 229.924, uma vez que as matérias solicitadas pelo 

grupo de gestores judiciais está sendo processada no Pedido de Providências 196/2012 e o 

pedido de aumento salarial não cabe deliberação do Comitê Gestor; 

7) Foi deliberado o arquivamento do ID 228.303, que trata de pedido de regularização da 

situação dos servidores ocupantes dos cargos de distribuidor, em função do acúmulo da 

função de contador e partidor,  uma vez que o pedido se encontra processado no ID 237.203 e 

também no Pedido de Providencias 196/2012; 

8) O ID 216.059, de relatoria da  participante Jane Selma Barbosa, foi debatido pelos membros 

do Comitê,  ficando adiado sua conclusão para a próxima reunião; 

9)  O ID 224.874, que trata de consulta acerca da viabilidade de elaboração de novo processo 
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licitatório dos serviços de informática do Tribunal de Justiça,  foi relatado pelo participante 

Flávio de Paiva Pinto que opinou por sua rejeição. A proposta foi desacolhida, à unanimidade, 

nos termos da manifestação do relator; 

10) A participante Fabíola de Cássia Siquinelli relatou o Pedido de Providência 196/2012, CIA 

nº 0046683-98.2012.811, que solicita análise da situação funcional dos seguintes cargos:  1) 

distribuidores, contadores e partidores; 2) agentes da infância e juventude; 3) auxiliares 

judiciários; 4) avaliadores; 5) oficiais de Justiça; 6) progressão horizontal; 7) progressão 

vertical; 8) atualização dos percentuais que devem ser aplicados na progressão vertical; 9) 

substituições dos gestores judiciais; 10) revisão e a readequação das tabelas salariais.  Após 

ser debatido item a item, foi deliberado que as matérias serão complementadas com novos 

estudos pela relatora. 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 
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