
ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR – SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

Aos dezenove dias do mês de março do corrente ano, às 9h, iniciou-se a quinta 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) Isabel Cristina Miranda; 4) Luciana 

Tolovi; 5)  Cátia Valéria Maciel de Arruda e 6) Joyce Oliveira da Silva; 7) Claudenice Deijany F. de 

Costa;  

Ausente justificadamente a participante Lusanil Egues da Cruz.   

Foi lida e aprovada a Ata da reunião de 02.03.2012. 

1) Ficou deliberado que a próxima reunião do SDCR será no dia 02/04/2012; 

2) Pelo Coordenador, foi lida a relação dos nomes dos servidores que participaram da coordenação 

e implantação do SDCR desde 2007 e que têm interesse em integrar este Comitê Gestor. Ouvidos 

os membros do Comitê, os nomes foram aprovados para colaborarem com os trabalhos,  a 

exceção da servidora Rosecler Alves de Oliveira. 

3) Foi proposto pelo participante  Antônio Pereira dos Santos Neto  correções na  minuta do 

manual e do  provimento que tratam da Avaliação de Desempenho dos Servidores do Poder 

Judiciário, de modo a eliminar critérios subjetivos existentes,  sendo aprovado à unanimidade.   Foi 

deliberado a redação de minuta única das normas que disciplinarão a Avaliação de Desempenho 

dos Servidores do Poder Judiciário,  a ser relatada e concluída pelo membro  Antonio Neto até a 

próxima reunião do Comitê.  Foi sugerido, ainda, pelo  membro Antonio Neto que  a Avaliação não 

foi editada por provimento, pois a Lei se refere a “normativa” do Comitê (art. 27). Foi também 

aprovado que a Avaliação foi editada através de ato do Comitê. A participante Elisângela fez duas 

sugestões de aperfeiçoamento do texto, quais sejam: avaliação dos servidores afastados com ônus 

e prazo para analise dos recursos, o que foi aprovado. 

4) Em relação às propostas de adequação salarial formulada pelo SINJUSMAT  e do Des. Márcio 

Vidal,  participante Elisângela expôs um relatório comparativo entre as duas propostas e optou 

pela aprovação da proposta do SINJUSMAT, sendo acompanhada pela participante Luciana. 

Todavia, após considerações do participante Antônio Neto, os demais participantes o 

acompanharam. Por maioria, a proposta recomendada pelo  Des. Marcio Vidal foi aprovada, por 



ser mais completa, ter valores razoáveis  e ser factível no tempo. O Comitê considerou, assim, a 

proposta do SINJUSMAT absorvida. 

5) Sobre o levantamento das referências dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, objeto 

do ID 222.090, ficou a aprovada a minuta do Provimento, cabendo ao Coordenador o 

encaminhamento à Presidência. 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 
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