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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR - SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

Aos dezesseis dias do mês de abril do corrente ano, às 9h, iniciou-se a sexta reunião do Comitê 

Gestor (Provimento n° 020/2011/CM), no Salão Oval d o Espaço Memória do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, presentes, além do Coordenador Des. Marcos Machado, os seguintes 

membros: 1) Elisângela Artman; 2) Lusanil Egues da Cruz; 3) Luciana Tolovi; 4) Cátia Valéria 

Maciel de Arruda e 5) Joyce Oliveira da Silva; 6) Claudenice Deijany F. de Costa; 

Ausente justificadamente a participante Isabel Cristina Miranda e Antônio Pereira dos Santos 

Neto. Foi lida e aprovada a Ata da reunião de 02.04.2012. 

1) Ficou deliberado que a próxima reunião do SDCR será no dia 07/05/2012; 

2) Pelo coordenador, foram abertos os trabalhos e verificadas as pendências da reunião 

passada; 

3) Pela participante Joyce Oliveira da Silva, que relatou o ID 231203, foi lida a minuta de ato 

normativo que estabelece critérios para a quantificação e distribuição das vagas do cargo de 

oficial de Justiça nas Comarcas e Juizados Especiais. Após, foi aprovado à unanimidade com 

as correções; 

4) Pelo participante Lusanil Egues foi relatado o ID 237706  e sugerida a criação de função de 

confiança com a nomenclatura "Gestor de Distribuição" e de 26 (vinte e seis) cargos de técnico 

judiciário para os Cartórios Distribuidores. O assunto será rediscutido após estudos; 

5) 0 ID 229871 da relatoria do participante Lusanil Egues foi adiado para a próxima reunião; 

6) Caberá à participante Luciana Tolovi a elaboração de um estudo de conveniência para 

desvinculação dos anexos do SDCR e regência por via de provimento; 

7) A participante Claudenice ficou responsável de identificar as razões da Lei 9.215/2009 estar 

sob judice no CNJ; 

8) Pelo Coordenador foi lido a minuta do ato normativo elaborado pelo participante Antônio 

Pereira dos Santos Neto e após ouvidas as sugestões e críticas dos demais membros foi 

deliberado a devolução ao relator para elaboração de nova minuta; 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 
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