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ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR - SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

Aos sete dias do mês de maio do corrente ano, às 9h, iniciou-se a oitava 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) Isabel Cristina Miranda; 3) Luciana Tolovi; 4) Cátia Valéria 

Maciel de Arruda; 5) Joyce Oliveira da Silva; 6) Claudenice Deijany F. de Costa; 7) Antônio 

Pereira dos Santos Neto; 8) Fabíola de Cássia Siquinelli. 

Ausente justificadamente o participante Lusanil Egues da Cruz. Foi lida e aprovada a Ata da 

reunião de 16.04.2012. 

1) Ficou deliberado que a próxima reunião do SDCR será no dia 14.05.12; 

2) Justificada a ausência em virtude da execução de serviço na Comarca de Cáceres. Ficou 

adiada a matéria sobre sua relatoria; 

3) Fabíola de Cássia Siquinelli foi recepcionada como nova integrante do Comitê; 

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

passada; 

5) Foi dada oportunidade para a servidora Célia Kida do DRH explicar a situação administrativa 

junto ao CNJ da Lei nº 9.215/09; 

6) O coordenador do Comitê irá buscar informações sobre a existência de decisão e prazo para 

julgamento do respectivo PCA; 

7) Foi comunicada aos membros a criação de um link no sítio eletrônico do TJMT sobre as 

atividades do Comitê. A participante Claudenice sugeriu a disponibilização da Lei do SDCR; 

8) Foi comunicado, pelo coordenador, que será apresentada ao Presidente, no dia 08.05.12, a 

relação de pendências a serem tratadas nas reuniões do SDCR para que o Comitê possa 

deliberar e concluir o Projeto de Lei de relatoria conjunta;  

9) Foi apresentada ao Comitê a minuta do Projeto de Lei desenvolvido pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos sobre a verba de periculosidade e a verba indenizatória por atividade 

externa dos oficiais de Justiça, bem como do agente da infância e juventude; 

10) Pelo participante Antônio Neto foram feitos os seguintes destaques: 1º) a exclusão da verba 

de periculosidade, prevista nos arts. 41, § 1º, 55, II e 62, § 1º, por ser contrária a CF/88, pois 

essa verba deve ser incluída no subsídio; 2º) a utilização de outro índice para reajuste da verba 

indenizatória, pois o reajuste do subsídio não corresponde à natureza da verba indenizatória 

(art.62, § 1º); 3º) a exclusão parcial do texto previsto pelo §2º do art. 41,  a partir do verbo “sendo 
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considerados”, sob argumento de que o recebimento da verba indenizatória é incompatível com 

ausência, licenças e afastamentos legais; 4º) registrar a preocupação com os servidores que não 

têm curso superior, de modo a sugerir redação de norma transitória; 

11) Pela participante Cátia Maciel foram feitos os seguintes destaques: 1º) a inclusão no Anexo 

23, item 1.5 (conhecimento) da expressão “nível superior completo em Direito”; 2º) a inclusão no 

inciso V do art. 10 das expressões “alta complexidade” e “formação em curso de nível superior 

em Direito”; 3º) a inclusão no art. 26, III, “a” da expressão “curso de nível superior em Direito”; 

12) Pela participante Joyce Oliveira da Silva foi apresentado um destaque: incluir no § 3º do art. 

41, VIII, a previsão de afastamento para exercício de função de confiança ou cargo 

comissionado; 

13) Os destaques serão submetidos a um estudo técnico pelos participantes do Comitê; 

14) O Ato Normativo nº 01/2012, depois de apresentado e debatido, foi aprovado; 

15) Apresentada a minuta do Ato Normativo nº 02/2012, após discussão entre os participantes do 

Comitê, foi sugerida sua adequação, bem como a previsão das lotações em segunda instância, 

para nova deliberação na próxima reunião. 

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 
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