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ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR - SDCR - INSTITUÍDO PELO PROVIMENTO N. 

20/2011/CM 

Aos quatorze dias do mês de maio do corrente ano, às 9h, iniciou-se a nona 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) Elisângela Artman; 2) Isabel Cristina Miranda; 3) Lusanil Egues da Cruz; 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 a participante Luciana Tolovi, sob justificativa de não ter recebido tempestivamente a 

passagem. Foi lida e aprovada a Ata da reunião de 07.05.2012. 

1) Ficou deliberado que a próxima reunião do SDCR será no dia 11.06.12; 

2) Foram finalizados e ratificados os textos dos Atos Normativos nº 1 e nº 2 para publicação 

mediante certidão nos respectivos autos e ofício à Presidência; 

3) Após reunião entre o Coordenador do Comitê e o Presidente do Tribunal, foi convencionada a 

inclusão do acordo com o SINJUSMAT sobre a verba indenizatória por atividade externa e de 

periculosidade no projeto de correção do SDCR, desenvolvido pelo Comitê. Na oportunidade, foi 

mantida a opinião jurídica do membro Antônio Neto sobre a inconstitucionalidade da verba de 

periculosidade por ter sido destacada do subsídio, bem como da verba indenizatória em caráter 

permanente diante da consideração dos dias trabalhados, das ausências, das licenças e dos 

afastamentos. Desta opinião, discordam as participantes Elisângela Artman e Fabíola Siquinelli. 

Para a participante Elisângela Artman, a verba de periculosidade deve ser mantida por estar 

prevista na Lei nº 8.814/08. Para a participante Fabíola Siquinelli, a verba deve ser incorporada 

ao subsídio a exemplo da Corporação Militar (PM).  No tocante à verba indenizatória, as 

participantes Elisângela Artman e Fabíola Siquinelli justificam sua posição em virtude do seu 

caráter vinculativo, pois os oficiais de Justiça permanecem com os mandados nas ausências, 

licenças e afastamentos, bem como em razão das despesas com o custeio de manutenção e 

seguro obrigatório do veículo; 

4) Foi deliberada, também, a distribuição entre os membros do Comitê dos pedidos de 

reestruturação de órgãos que integrarão projeto especifico a ser elaborado conjuntamente com o 

COPLAN e o CRH; 

5) após discussão e ajuste pelo Comitê, a proposta apresentada pelo relator do ID 237.706, 

Lusanil, foi aprovada por unanimidade; 

6) Foram distribuídos os pedidos de reestruturação aos seguintes relatores: 
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ID 224.914 (Recursos humanos): Cátia 

ID 214.577 (Vice-presidência): Joyce  

ID 232.530 (Corregedoria – CGJ): Lusanil 

ID 230.861 (COPLAN): Elisângela 

ID 219.055 e apensos ID 226.241; ID 220.880; ID 222.115; ID 201.325; ID 220.844 

(Coordenadoria Judiciária): Claudenice 

ID 40.302 (Funajuris – Cuiabá): Fabíola 

ID 234.048 (Central de Precatório): Antônio Neto 

7) Foi lido e colocado em discussão o requerimento dos servidores (analistas judiciários) para 

inclusão no SDCR do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 80/07. 

A participante Claudenice considerou impertinente a inclusão porque há lei sobre a matéria em 

caráter complementar. O participante Antônio Neto também considerou não ser o caso de 

inclusão porque já existe Resolução nº 88/09 do CNJ a respeito. Na sua opinião, o SDCR deveria 

prever o exercício do cargo em comissão independente de movimentação ou remoção. 

Sustentou, também, que o critério para deferir o exercício do cargo em comissão pelo servidor no 

estágio probatório seria o não prejuízo para a Comarca. Na opinião dos participantes Cátia, 

Fabíola, Claudenice e Lusanil, esse exercício deveria ocorrer após o estágio probatório. O pedido 

foi rejeitado por todos os participantes; 

8) Foi apresentado pelo participante Lusanil o relatório do ID 229.871 e a proposta de inclusão no 

cargo de analista judiciário dos perfis de psicólogo e assistente social. O participante Lusanil 

ficou incumbido de complementar o estudo de modo a identificar o número de analistas 

necessários e suas lotações para estudo de impacto financeiro e aprovação, ou não, do 

Presidente do Tribunal. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

Nada mais. Lido, assinam os presentes. 

Des. Marcos Machado 

Elisângela Artman 

Isabel Cristina Miranda 

Cátia Valéria Maciel de Arruda 

Joyce Oliveira da Silva  

Claudenice Deijany F. de Costa 

Antônio Pereira dos Santos Neto 

Fabíola de Cássia Siquinelli 

Lusanil Egues da Cruz 


