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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vice Presidência

Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência

Decisão do Vice-Presidente

Protocolo: 67980/2016

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de Instrumento 

87413/2014 - Classe: CNJ-202)-Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

RECORRENTE(S): KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

(Adv(s): Dr. DÉCIO JOSÉ TESSARO), RECORRIDO(S): VOLKSWAGEM DO 

BRASIL LTDA. E OUTRO(s) (Adv(s): Dr(a). AFRANIO AFFONSO FERREIRA 

NETO E OUTRO(S), RECORRIDO(S): AETHERIA - COMPRA E VENDA DE 

BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.(Adv(s): Dr(a). VINICIUS MEREGE 

PEREIRA), RECORRIDO(S): OLVEPAR S. A. - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO(Adv(s): Dr(a). JOCLER JEFERSON PROCÓPIO E OUTRO(S), 

RECORRIDO(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO (Adv(s): Dr(a). RICARDO NEGRÃO E OUTRO(S)).

Decisão: "... Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração postulado 

pela Transportadora Gramado Ltda., a fim de conferir o efeito suspensivo 

ao Recurso Especial n. 68.794/2016.

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2016.

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ, Diretora

Corregedoria-Geral da Justiça

Provimentos

PROVIMENTO Nº 37/2016 – CGJ

 

Disciplina em âmbito local a utilização da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens.

 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31 e 39, "c", do 

Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso - COJE;

 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar o intercâmbio de 

informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços 

notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação 

jurisdicional e eficiência do serviço público delegado;

 

CONSIDERANDO que a implantação de sistema que concentre todas as 

comunicações de indisponibilidades de bens, decretadas por autoridades 

judiciárias e administrativas, com sua comunicação eletrônica em tempo 

real para notários e registradores de imóveis, garantirá a maior eficácia 

dessas decisões, em benefício de segurança jurídica;

 

CONSIDERANDO o provimento n.º 39/2014 do CNJ, que instituiu a Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB;

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 30, inc. III, da Lei 8.935, de 18 de 

novembro de 1994, que determina atendimento prioritário às requisições 

de autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas 

jurídicas de direito público em Juízo e o disposto no art. 185-A da Lei 

5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o qual prevê 

que a indisponibilidade de bens e direitos será comunicada 

preferencialmente por meio eletrônico, especialmente ao registro público 

de imóveis;

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 236, § 1º, da Constituição Federal de 

1988, que prevê a fiscalização dos atos notariais e de registro pelo Poder 

Judiciário e o disposto no artigo 38, c.c. art. 30, inc. XIV, da Lei nº 8.935, 

de 18 de novembro de 1994, que dispõem que os notários e os 

registradores estão obrigados a cumprir as normas técnicas baixadas 

pelo juízo competente que zelará para que os seus serviços sejam 

prestados com rapidez, qualidade e eficiência;

 

CONSIDERANDO que a centralização em plataforma única para 

comunicação das indisponibilidades permitirá maior rapidez na averbação 

constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do 

patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento 

da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários;

 

CONSIDERANDO que a comunicação eletrônica entre os responsáveis 

pelas delegações de Registro de Imóveis e os órgãos do Poder Judiciário e 

da Administração Pública contribuirá para a economia orçamentária, 

eficiência, segurança e desburocratização, além de reduzir o consumo de 

papel, em prol de um ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 255)

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Acrescentar ao Capítulo 6, Seção 14 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Extrajudicial - CNGCE, a 

seguinte redação:

CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILICADE DE BENS – CNIB

 

Art. 1º. A Central Nacional de Indisponibilidade e Bens - CNIB que 

f u n c i o n a r á  n o  P o r t a l  p u b l i c a d o  s o b  o  d o m í n i o 

www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela 

Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a 

cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará 

sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da 

Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias 

Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

  

Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a 

recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de 

indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como 

direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de 

levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

 

§ 1º. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e 

individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a 

expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a 

averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou 

eletrônica, conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da 

Justiça, nos termos da Seção I deste Capitulo.

 

§ 2º. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada 

será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela 

autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida 

autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que 

promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de 

que proceda ao seu cancelamento.

 

Art. 3º. O sistema conta com módulo de geração de relatórios (correição 

online) e de estatísticas, para efeito de contínuo acompanhamento, 

controle gerencial e fiscalização pela Corregedoria Nacional de Justiça, 

Corregedorias Gerais da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 

Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas 

competências.

 

§ 1º Serão gerados e-mails automáticos relativos ao descumprimento de 

prazos legais pelos registradores para a averbação de indisponibilidade 

quando a busca de bens resultar positiva e não existir risco de homonímia, 

com encaminhamento para a Corregedoria Geral da Justiça para fins de 

abertura de procedimento administrativo de verificação.

 

Art.4º. O Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será 

alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder 

Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses 

legalmente previstas.

 

Art.5º. Os usuários da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - 

CNIB são definidos nas seguintes categorias:

 

a) máster (responsável pela administração técnica da central, a ser 

realizada pela ARISP);

 

b) administrador máster (membro ou servidor do Tribunal ou de órgãos 
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públicos encarregado de cadastrar magistrados e servidores para acesso 

à CNIB);

 

c) magistrado;

 

d) autoridade;

 

e) assessor máster (servidor do Tribunal habilitado para cadastrar as 

ordens de Indisponibilidade, ou sua revogação, decorrentes de decisão 

judicial);

 

f) assessor (servidor do Tribunal com acesso limitado para preenchimento 

de comunicação de indisponibilidade, ou sua revogação, para oportuna 

assinatura pelo magistrado caso prefira não delegar a realização do ato 

específico a assessor máster previsto a letra "e");

 

g) notário;

 

h) registrador;

 

i) substituto de notário ou registrador;

 

j) preposto de notário ou registrador;

 

k) usuário qualificado; e,

 

l) usuário.

  

§ 1º. A ARISP indicará os usuários com perfil de máster, os quais 

habilitarão no sistema os administradores másters dos órgãos do 

Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais, dos órgãos da Administração 

Pública, assim como os usuários qualificados, de conformidade com as 

indicações desses entes.

 

§2º. O credenciamento de magistrados, autoridades e assessores deste 

Estado será feito pelo administrador máster conforme art. 16 deste 

provimento.

 

§3º. O acesso por registrador e por tabelião de notas independe de 

filiação associativa a entidade de classe.

 

§4º. As serventias foram cadastradas na Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens-CNIB com os dados do Sistema de Justiça 

Aberta da Corregedoria Nacional de Justiça e, no primeiro acesso, o 

Oficial confirma o cadastramento e poderá também, cadastrar seus 

prepostos.

 

§5º Os tabeliães de notas e os registradores, como já mencionado, 

credenciarão seus respectivos substitutos e prepostos e definirão seus 

perfis.

 

Art.6º. As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim 

como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente 

cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, 

vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade 

às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de 

Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel 

certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à 

serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF 

do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do 

imóvel e o número da respectiva matrícula.

 

Parágrafo Único.O disposto neste parágrafo não se aplica aos membros 

dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as 

ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir 

sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via.

 

Art. 7º. As comunicações de indisponibilidades de bens decretadas por 

Órgãos Administrativos que detêm competência legal poderão ser 

incluídas diretamente por seus respectivos emissores na Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - CNIB, na forma prevista nesta Consolidação. 

Também deverão ser incluídas no CNIB, pela autoridade competente, as 

ordens de levantamento das indisponibilidades previstas neste artigo.

 

§ 1º. A partir do cadastramento dos usuários previsto no artigo 5º, as 

comunicações de indisponibilidades genéricas de bens encaminhadas em 

papel por autoridades judiciárias e administrativas deverão ser devolvidas 

aos respectivos remetentes com a informação de que para tal desiderato 

deverá utilizar o CNIB ou fazê-lo de forma específica, diretamente à 

serventia de competência registral, indicando o nome e CPF do titular de 

domínio ou direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da 

respectiva matrícula ou transcrição.

 

§2º. As indisponibilidades anteriormente decretadas e ainda vigentes 

poderão ser incluídas no sistema, bem como seus posteriores 

cancelamentos.

 

Art.8º. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB será obrigatória para todos os notários e 

registradores do país, no desempenho regular de suas atividades e para a 

prática dos atos de ofício, nos termos da Lei e das normas específicas.

 

Parágrafo único - Nenhum pagamento será devido por qualquer 

modalidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - 

CNIB pelos registradores, tabeliães de notas, órgãos do Poder Judiciário e 

da Administração Pública.

  

Art.9º.A partir da data de funcionamento da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, os oficiais de registro de imóveis 

verificarão, obrigatoriamente, pelo menos na abertura e uma hora antes do 

encerramento do expediente, se existe comunicação de indisponibilidade 

de bens para impressão ou importação (XML) para seu arquivo, visando o 

respectivo procedimento registral.

 

Parágrafo único - Ficam dispensadas da verificação continuativa prevista 

no caput deste artigo as serventias que adotarem solução de 

comunicação com a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB 

via WebService configurada para consulta em menor tempo, desde que 

atendidas as normas técnicas e de segurança utilizadas para integração 

de sistemas.

 

Art.10. O acesso para inclusão de ordens de indisponibilidade, de 

comunicações de seus cancelamentos e de consultas circunstanciadas 

deverá ser feito exclusivamente com a utilização de Certificado Digital 

ICP-Brasil e dependerá de prévio cadastramento do respectivo órgão.

 

§1º. A pessoa sujeita à declaração de indisponibilidade poderá consultar 

os dados de origem das ordens cadastradas em seu respectivo nome, 

desde que vigentes, e obter relatório circunstanciado, mediante uso de 

Certificado Digital ICP-Brasil. A informação será livre e gratuita para o 

próprio atingido pela indisponibilidade que fizer o acesso ao sistema com 

seu Certificado Digital ICP-Brasil, ou quando for solicitada diretamente à 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB por meio de 

requerimento com firma reconhecida por tabelião de notas.

 

§2º. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, terão acesso 

livre e integral aos dados/informações constantes da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB, inclusive das indisponibilidades 

canceladas.

 

§3º. O cadastramento dos membros do Ministério Público, ou servidores 

por esses autorizados, e de servidores de órgãos públicos com interesse 

decorrente da natureza do serviço prestado, terão acesso ao cadastro 

geral das indisponibilidades, para fins de consulta, inclusive das 

canceladas, mediante habilitação a ser solicitada diretamente à operadora 

da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, visando o 

credenciamento com o perfil de "usuário qualificado",

 

Art.11. Para afastamento de homonímia, resguardo e proteção da 

privacidade, os cadastramentos e as pesquisas na Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB serão feitas, exclusivamente, a partir do 

número de contribuinte de pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).
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Art.12. Os registradores de imóveis e tabeliães de notas, antes da prática 

de qualquer ato notarial ou registrai que tenha por objeto bens imóveis ou 

direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão 

promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB, consignando no ato notarial o resultado 

da pesquisa e o respectivo código gerado (hash), dispensado o 

arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital.

 

§1º. A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a 

lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico tendo por 

objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel de que seja titular a 

pessoa atingida pela restrição, nessa incluída a escritura pública de 

procuração, devendo constar na escritura pública, porém, que as partes 

do negócio jurídico foram expressamente comunicadas da existência da 

ordem de indisponibilidade que poderá ter como consequência a 

impossibilidade de registro do direito no Registro de Imóveis, enquanto 

vigente a restrição.

 

§2º. Os Oficiais do Registro de Imóveis deverão manter, em relação a 

todas as indisponibilidades, registros no Indicador Pessoal (Livro n° 5), ou 

em fichas, ou em base de dados informatizada off-line, ou mediante 

solução de comunicação com a CNIB via WebService, que serão 

destinados ao controle das indisponibilidades e às consultas simultâneas 

com a pesquisa sobre a tramitação de títulos representativos de direitos 

contraditórios.

 

§3º. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a 

indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição 

do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição. Caso 

não figure do registro o número do CPF ou o do CNPJ, a averbação da 

indisponibilidade somente será realizada se não houver risco de tratar-se 

de pessoa homônima.

 

§4º. Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram 

atingidos por ordem de indisponibilidade deverá o Oficial de Registro de 

Imóveis, imediatamente após o lançamento do registro do título aquisitivo 

na matrícula do imóvel, promover a averbação da indisponibilidade, 

independentemente de prévia consulta ao adquirente.

 

§5º. Imediatamente após o lançamento da averbação da indisponibilidade 

na matrícula do imóvel, o Oficial do Registro de Imóveis fará o devido 

cadastramento, em campo próprio da Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens - CNIB que contemplará espaço para essa informação.

 

Art.13. As ordens judiciais e administrativas que determinem 

indisponibilidade serão arquivadas em ordem cronológica, dispensado o 

arquivamento se forem microfilmadas conforme a Lei nº 5.433, de 8 de 

maio de 1.968, ou armazenadas em mídia digital na forma prevista no art. 

38 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, ou importadas em arquivo 

formato XML.

 

Art.14. As indisponibilidades averbadas nos termos deste Provimento e as 

decorrentes do § 1º, do art.53, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

não impedem a inscrição de constrições judiciais, assim como não 

impedem o registro da alienação judicial do imóvel desde que a alienação 

seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade, ou a que 

distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou 

que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em 

relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a 

que foi dada ciência da execução.

 

Parágrafo único. Consistindo eventual exigência para o registro de 

alienação judicial de imóvel atingido por ordem de indisponibilidade na falta 

de indicação, no título, da prevalência da alienação judicial em relação à 

restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada 

ciência da execução, será o fato comunicado ao Juízo que expediu o título 

de alienação, visando sua complementação, ficando prorrogada a 

prenotação por 30 dias contados da efetivação dessa comunicação.

 

Art.15. A definição de padrões tecnológicos e o aprimoramento contínuo 

do sistema ficarão a cargo da Associação dos Registradores Imobiliários 

de São Paulo (ARISP), sob suas expensas, sem nenhum ônus para o 

Conselho Nacional de Justiça ou qualquer outro órgão do Poder Público.

 

Art.16. Para cadastramento dos magistrados deste Estado, nos termos do 

artigo 5º, indico o servidor Reginaldo Celestino Araujo da Silva Cardozo, 

matrícula 10.489, lotado na Corregedoria, como administrador máster da 

Central de Indisponibilidade de Bens-CNIB da Corregedoria.

 

Art.17. Para fins de fiscalização, a cada 15(quinze) dias, o administrador 

máster emitirá relatórios disponibilizados no sistema e remeterá ao DOF - 

Departamento de Orientação e Fiscalização para análise e providências 

pertinentes.

 

Art.18. Com o cadastramento do magistrado, este poderá cadastrar, 

descadastrar e conceder a permissão de visualização ou de inserir 

dados/cancelamento (perfil) para os seus assessores, ficando o usuário 

responsável em caso de utilização indevida do sistema.

  

Art.19. Os Registradores/Notários e magistrados deverão acessar no site 

www.indisponibilidade.org.br para verificar o manual e a vídeo aula, que 

ensina como utilizar o sistema.

 

Art.20. Qualquer alteração na titularidade/designação quanto ao 

Registrador e Notário deverá ser informado à Central de Indisponibilidade.

 

Art.21. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2016

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIPBARANJAK

Corregedora Geral da Justiça

.x.

Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2016.

 

NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

Diretora do Departamento

 

Visto:

ANELICE IZABEL CASSEMIRO DE ARRUDA

Coordenador da Secretaria da Corregedoria

PROVIMENTO Nº 39/2016-CGJ

 

Regulamenta a prática de mediação e conciliação nas serventias 

extrajudiciais.

 

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

por intermédio da DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, 

CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31 e 39, "c", do 

Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso - COJE;

 

CONSIDERANDO que os meios alternativos de solução de conflito, como a 

mediação e a conciliação, têm alcançados resultados expressivos;

 

CONSIDERANDO que mediação é a atividade técnica exercida por terceiro 

imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as 

auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para 

a controvérsia;

 

CONSIDERANDO que é objetivo desta Corregedoria-Geral da Justiça 

consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento 

dos mecanismos consensuais de solução de litígios;

 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Geral da Justiça orientar e 

disciplinar os serviços prestados nas Serventias Extrajudiciais do Estado 

de Mato Grosso, na forma do § 1º, do art. 236, da Constituição Federal;

 

CONSIDERANDO os propósitos e princípios instituídos pela Resolução nº 

125, do Conselho Nacional de Justiça;
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CONSIDERANDO que a mediação e a conciliação são instrumentos 

efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a 

sua apropriada disciplina em programas já implementados nos país tem 

reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a 

quantidade de recursos e de execução de sentenças;

 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 13.140/2015, de 26 de junho de 

2015, que dispõe sobre a mediação e outras formas consensuais de 

resoluções de conflitos entre particulares como meio de solução de 

controvérsias;

 

CONSIDERANDO a possibilidade de os notários e registradores prestarem 

serviços de mediação e conciliação, nos termos do art. 42 da Lei nº 

13.140/2015;

 

CONSIDERANDO as disposições concernentes à mediação e à conciliação 

no novo Código de Processo Civil;

 

CONSIDERANDO o Processo 116/2012 (0105066-69.2012) que tramita 

perante o Departamento de Orientação e Fiscalização – DOF.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Alterar a redação da Seção 11, Capítulo 2, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – 

CNGCE para a seguinte forma:

Das disposições gerais

 

Art. 1º Fica autorizada a realização de mediação/conciliação nas 

dependências das serventias extrajudiciais, em ambiente reservado, 

durante o horário de atendimento ao público, observando-se as 

disposições da Lei nº 13.140/2015 e da Resolução nº 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

 

Art. 2º A serventia extrajudicial que optar por prestar esse serviço deverá 

instituir o Livro de Mediação e Conciliação, cuja abertura atenderá ao 

disposto na Seção 6, Capítulo 2, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE.

 

Art. 3º Podem atuar como mediador/conciliador o oficial de registro e/ou 

seus prepostos, desde que expressamente autorizados pelo respectivo 

Diretor do Foro.

 

Art. 4º O pedido de autorização deverá ser acompanhado de documento 

que comprove a realização, com aproveitamento satisfatório, de curso de 

qualificação que habilite o requerente ao desempenho das funções, nos 

termos da Ordem de Serviço 002/2016-PRES-NUPEMEC.

 

Parágrafo único. O mediador/conciliador deverá, a cada período de 2 

(dois) anos, contados da autorização, comprovar a realização de curso 

de reciclagem na área ou o empreendimento de esforço contínuo de 

capacitação.

 

Art. 5º A função do mediador/conciliador é facilitar o procedimento de 

comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso 

para a resolução do conflito.

 

Art. 6º Aplicam-se ao mediador/conciliador as mesmas hipóteses legais de 

impedimento e suspeição do juiz.

 

Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como 

mediador/conciliador tem o dever de revelar às partes, ante a aceitação da 

função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida 

justificada em relação à sua imparcialidade para mediar/conciliar o conflito, 

oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer das partes.

 

Art. 7º O mediador/conciliador ficará impedido, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, 

representar ou patrocinar qualquer das partes.

 

Art. 8º O mediador/conciliador não poderá atuar como árbitro nem 

funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 

pertencentes a conflitos em que tenham atuado.

 

Art. 9º O mediador/conciliador observará, no exercício do seu mister, os 

seguintes princípios:

 

I) Confidencialidade: Toda e qualquer informação relativa ao procedimento 

de mediação/conciliação será confidencial em relação a terceiros, não 

podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo, se as 

partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando for exigida 

por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela 

mediação/conciliação;

 

II) Decisão informada: Dever de manter o usuário plenamente informado 

quanto aos seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido;

 

III) Competência: Dever de possuir qualificação que o habilite à atuação 

judicial, com capacitação na forma da Ordem de Serviço 

002/2016-PRES-NUPEMEC, observada a reciclagem periódica obrigatória 

para formação continuada;

 

IV) Imparcialidade: Dever de agir com ausência e favoritismo, preferência 

ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não 

interfiram no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos 

envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou 

presente;

 

V) Independência e autonomia: Dever de atuar com liberdade, sem sofrer 

qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender 

ou interromper a sessão se ausente às condições necessárias para seu 

bom desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal ou 

inexequível;

 

VI) Respeito à ordem pública e às leis vigentes: Dever de velar para que 

eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem 

contrarie as leis vigentes;

 

VII) Empoderamento: Dever de estimular os interessados a aprenderem a 

melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência da 

justiça vivenciada na autocomposição;

 

VIII) Validação: Dever de estimular os interessados perceberem-se 

reciprocamente como seres humanos merecedores de atenção e respeito;

 

IX) Isonomia entre as partes.

 

§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, conciliador, às 

partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras 

pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, 

participado do procedimento de mediação/conciliação, alcançando:

 

I) Declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por 

uma parte à outra na busca de entendimento para o conflito;

 

II) Reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do 

procedimento de mediação/conciliação;

 

III) Manifestaçãode aceitação de proposta de acordo apresentada pelo 

mediador/conciliador;

 

IV) Documento preparado unicamente para os fins do procedimento de 

mediação/conciliação.

 

§ 2º Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão 

privada, não podendo o mediador/conciliador revelá-la às demais, exceto 

se expressamente autorizado.

 

Art. 10. Pode ser objeto de mediação/conciliação o conflito que verse 

sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação.

 

§ 1º A mediação/conciliação podem versar sobre todo conflito ou parte 

dele.

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 992120/12/2016 Página 6 de 14



§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas 

transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério 

Público.

 

Art. 11. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores 

públicos.

 

Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de 

advogado ou defensor público, o mediador/conciliador suspenderá o 

procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas.

 

Art. 12. Podem participar da mediação/conciliação, como requerente ou 

requerido, a pessoa natural capaz e a pessoa jurídica.

 

§ 1º A pessoa natural poderá se fazer representar por procurador 

devidamente constituído.

 

§ 2º A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser 

representados por preposto munido de carta de preposição com poderes 

para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.

 

§ 3º Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação, 

mediante cópia autenticada dos seus atos constitutivos, bem como cópia 

da certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial.

Da cobrança

 

Art. 13. Para efeitos de cobranças de custas e emolumentos, aplicam-se 

às mediações/conciliações extrajudiciais o disposto no item 7 da Tabela A, 

letras "a", "b" e "c" da tabela de custas e emolumentos do Foro 

Extrajudicial, independentemente da especialidade da serventia escolhida 

pelo interessado.

 

Parágrafo único. Abase docálculo dos emolumentos será o valor 

declarado do proveito econômico pelas partes que reflete o bem/direito 

litigioso, devendo haver real correspondência entre o valor declarado e o 

proveito econômico obtido.

 

Art. 14. É assegurada a gratuidade da mediação/conciliação, diante da 

verificação de que a parte é pobre, nos termos da Lei nº 1065/1950, 

mediante juntada de declaração de hipossuficiência.

 

Art.15. O mediador/conciliador poderá exigir o depósito prévio dos valores 

relativos aos emolumentos e despesas pertinentes aos atos.

 

Art. 16. É dever do mediador/conciliador informar o requerente sobre os 

meios idôneos de comunicação permitidos e seus respectivos custos, que 

será escolhida a exclusivo critério do interessado.

 

§ 1º O custo do envio da carta com aviso de recebimento - AR não deverá 

ser superior ao praticado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– EBCT.

 

§ 2º O custo da notificação por oficial de registro de títulos e documentos 

será o previsto na Tabela anexa à Lei Estadual nº 7.550/2001.

 

§ 3º Caso o interessado opte por meio eletrônico, não serão cobradas as 

despesas pela intimação.

Art. 17. Em caso de arquivamento sem acordo, será restituído ao 

requerente o valor recebido a título de depósito prévio, observado as 

seguintes escalas:

 

I) 90% do total recebido, se o arquivamento do pedido ocorrer antes da 

sessão de mediação/conciliação;

 

II) 50% do total recebido, quando infrutífera a sessão de 

mediação/conciliação;

 

III) 40% do total recebido, quando a sessão de mediação/conciliação, 

depois de iniciada foi prorrogada para outra data.

 

Art. 18. Os valores pagos para suportar as despesas de intimação não 

serão restituídos em qualquer hipótese, salvo quando o requerente desistir 

do procedimento antes de a serventia realizar o respectivo gasto.

 

Art. 19. É vedado ao mediador/conciliador receber qualquer objeto ou 

quantia das partes, exceto os valores relativos às despesas de intimação 

e emolumentos.

 

Do requerimento

 

Art. 20. O requerimento de mediação/conciliação poderá ser dirigido a 

qualquer serventia extrajudicial que ofereça o serviço, independentemente 

de correlação entre a matéria discutida e a especialidade do cartório.

 

Art. 21. São requisitos mínimos do requerimento de mediação/conciliação:

 

I) Qualificação do requerente, em especial nome ou denominação social, 

endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade e 

do cadastro de pessoa física ou jurídica, conforme o caso;

 

II) Dados suficientes da outra parte a identifica-la e intimá-la;

 

III) A indicação do meio de intimação da outra parte;

 

IV) Narrativa sucinta do conflito e, se houver, proposta de acordo;

 

V) Assinatura com firma reconhecida;

 

VI) Outras informações relevantes, a critério do requerente.

 

Parágrafo único. Cabe ao requerente oferecer tantas cópias do 

requerimento quanto forem os requeridos, caso não opte pela intimação 

por meio eletrônico.

 

Art. 22. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo, 

observando-se a ordem cronológica de apresentação.

 

Art. 23. Ao receber o requerimento, o mediador/conciliador designará, de 

imediato, data e hora para a realização de sessão reservada, dando 

ciência dessas informações ao apresentante do pedido, ainda que este 

não seja o requerente, dispensando-se nova intimação.

 

Art. 24. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se o 

mediador/conciliador, em exame formal, reputar ausente alguma das 

informações elencadas no art. 21, poderá intimar o requerente, 

preferencialmente por meio eletrônico, para prestar esclarecimentos no 

prazo de 10 (dez) dias.

Da mediação/conciliação extrajudicial

 

Art. 25. O convite para iniciar o procedimento de mediação/conciliação 

extrajudicial deverá estipular o escopo proposto para negociação, bem 

como a data e o local da primeira reunião.

 

§ 1º O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado 

se não for respondido em até 30 (trinta) dias da data do seu recebimento.

 

Art.26. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de 

mediação/conciliação, as partes deverão comparecer à primeira reunião 

de mediação/conciliação.

 

§ 1º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de 

mediação/conciliação.

 

§ 2º O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de 

mediação acarretará a assunção por parte desta de 50% (cinquenta por 

cento) das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser 

vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o 

escopo da mediação para o qual foi convidada.

 

Art.27. A previsão contratual de mediação/conciliação deverá conter, no 

mínimo:

 

I) Prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de 

mediação, contado a partir da data de recebimento do convite;
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II) Local da primeira reunião de mediação/conciliação;

 

III) Critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação;

 

IV) Penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à 

primeira reunião de mediação/conciliação.

 

Art. 28. Para a conveniência dos trabalhos, o mediador/conciliador poderá 

contatar as partes até encontrar data comum para a sessão de 

mediação/conciliação.

 

Art. 29. O não comparecimento de qualquer das partes implicará o 

arquivamento do requerimento.

 

Art. 30. A fim de obter o acordo, o mediador/conciliador poderá designar 

novas datas para continuidade da sessão de mediação/conciliação.

 

Art. 31. O procedimento de mediação/conciliação será encerrado com a 

lavratura do seu termo final, cuja cópia deverá ser arquivada no Livro de 

Mediação e Conciliação, quando for celebrado acordo ou quando não se 

justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por 

declaração do mediador/conciliador nesse sentido ou por manifestação de 

qualquer das partes.

 

Da desistência

 

Art. 32. O requerente poderá a qualquer tempo solicitar, por escrito ou 

oralmente, a desistência do pedido, independentemente da anuência da 

parte contrária.

 

Art. 33. Solicitada a desistência, o requerimento será arquivado pelo 

mediador/conciliador em pasta própria, exceto, quando for microfilmado ou 

gravado por processo eletrônico de imagens.

 

Art. 34. Presume-se a desistência do requerimento sempre que o 

requerente deixar de se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

 

Das disposições finais

 

Art. 35. A contagem dos prazos será computada em dias corridos, na 

forma do art. 132, caput e § 1º, do Código Civil.

 

Art. 36. Considerar-se-á realizada a intimação eletrônica (e-mail) no dia em 

que o intimando efetuar a sua leitura.

 

§ 1º Nos casos em que a leitura se dê em dia não útil, a intimação será 

considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

 

§ 2º A leitura do e-mail deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, 

contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a 

intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

 

Art. 37. O termo final de mediação/conciliação, na hipótese de celebração 

de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado 

judicialmente, título executivo judicial.

 

Art. 38. Não obtido o acordo ou em caso de desistência do requerimento, o 

procedimento será arquivado e essa circunstância registrada no Livro de 

Mediação e Conciliação.

 

Art. 39. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes serão 

examinados e devolvidos a seus titulares durante a sessão de 

mediação/conciliação.

 

Art. 40. O mediador/conciliador observará o prazo mínimo de 3 (três) anos, 

para conservação dos documentos relativos à sessão, em forma física ou 

digital".

 

Art. 2º Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Cuiabá, 25 de novembro de 2016

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP

Corregedora-Geral da Justiça

.x.

Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 19 de dezembro de 2016.

 

NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

Diretora do Departamento

 

Visto:

ANELICE IZABEL CASSEMIRO DE ARRUDA

Coordenador da Secretaria da Corregedoria

Coordenadoria de Magistrados

Portaria Presidência

PORTARIA Nº 746/2016-PRES

  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, no uso das atribuições legais que 

lhes são conferidas,

  

CONSIDERANDO, o expediente (protocolo n. 0176618-55.2016), subscrito 

pela Diretora da Terceira Secretaria Cível de Direito Público,

  

RESOLVE: Convocar o Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSE 

ZUQUIM NOGUEIRA, para compor quórum na Terceira Câmara Cível de 

Direito Público, na sessão extraordinária do dia 16-12-2016, sexta-feira, 

às 9h, Plenário 4, nas Apelações/Remessa Necessária ns. 117107/2016; 

143727/2016; 151615/2016 e 163641/2016, em face do impedimento do 

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

  

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

  

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

  

Desembargadora Clarice Claudino da Silva

 Presidente do Tribunal de Justiça, em Substituição Legal

PORTARIA Nº 706/2016-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas,

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 010/2013/TP, de 16.5.2013, 

que instituiu neste Sodalício o Serviço de Plantão Judiciário,

CONSIDERANDO o despacho exarado no requerimento (protocolo 

0175084-76.2016 - 0174894-16.2016), subscrito pelos Desembargadores 

Guiomar Teodoro Borges e Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva,

 RESOLVE:

Alterar, em parte, a Portaria n. 708/2015-PRES de 25.11.2015, para 

estabelecer:

Dezembro/2016

Início

19h01m

do dia

Término 11h59m

do dia

Plantonista

Substituto

9.12.2016

12.12.2016

Desa. Cleuci T. C. Pereira da Silva

Desa. Maria Helena G. Póvoas

12.12.2016

16.12.2016

Des. Guiomar T. Borges

Desa. Maria Helena G. Póvoas

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2016.

Desembargador CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça doTribunal de Justiça
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Decisão do Presidente

Pedido de Desconto em Dobro na Contribuição Previdênciária 4/2016 - 

0141945-36.2016.8.11.0000

Requerente: Exmo. Sr. Edson Pereira da Costa - Magistrado Aposentado

Decisão: "...Por todo o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido... À 

Coordenadoria de Magistrados para as comunicações e providências 

necessárias. Ultimadas as providências, arquive-se. Cumpra-se com 

prioridade e urgência.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

Presidente do Tribunal de Justiça em Subst. Legal

Pedido de Pagamento 4/2016 - 0022701-16.2016.8.11.0000

 Requerente: Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto

 Decisão: DEFIRO o pedido... À Coordenadoria de Planejamento (COPLAN) 

para as providências de sua alçada. Após, à Coordenadoria de 

Magistrados para as anotações, comunicações e providências 

pertinentes. Ultimadas as providências, arquive-se. Cumpra-se."

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2016.

 Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

 Presidente do Tribunal Justiça em Subst. Legal.

Coordenadoria Judiciária

Primeira Câmara Cível

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 171505 / 2016 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

171505/2016 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 109543/2015 - 

CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - 

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (Advs: Dr. 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB 13245-a/mt, 

Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - T. A. M., REPRES. POR SUA MÃE 

ROSELI AMORIM DA SILVA (Advs: Dr(a). CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB 18808/mt)

Decisão: Intime-se a embargada para no prazo legal, responder o recurso 

de fls. 141/144-TJ).

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Coordenadoria de Recursos Humanos

Despachos

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

 Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Pericia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

 LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PRORROGAÇÃO

 REGINA MARIA SILVA RODRIGUES, Analista Judiciário, 40 (Quarenta) 

dias, a partir de 14.11.16.

MARA ROBERTA DE BARROS CURVO E DEL BARCO, Técnico Judiciário, 

30 (Trinta) dias, a partir de 07.11.16.

MARA ROBERTA DE BARROS CURVO E DEL BARCO, Técnico Judiciário, 

30 (Trinta) dias, a partir de 07.12.16.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

HERIVELTO LOPES DE MORAES SOBRINHO, Técnico Judiciário, 60 

(Sessenta) dias, a partir de 26.11.16.

MARCIA MORENO BORGES, Auxiliar Judiciário, 9 (nove) dias, a partir de 

16.11.16

LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO

LEONARDO CEZAR LEVENTI TRAVASSOS, Técnico Judiciário, 7 (sete) 

dias, a partir de 03.11.16.

 Departamento de Recursos Humanos, Cuiabá, 19 de dezembro de 2016.

Cátia Valéria Maciel Arruda

Diretora do Departamento de Recursos

Humanos.

Carlos Mar Ayc Campelo

Coordenador de Recursos Humanos.

Portaria Presidência

 PORTARIA N. 564/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Designar o servidor FLAUDEMIR ANTONIO VERZA, matrícula 5657, CPF n.º 

482.442.951-04, Auxiliar Judiciário, para desempenhar as funções de 

Gestor Administrativo 3 PDA-FC, do Serviço de Lógica e Telefonia, da 

Divisão de Manutenção, do Departamento de Manutenção e Serviços, no 

período de 16/11/2016 a 15/12/2016, durante o afastamento do titular 

JOHNNS ANDERSON DE MORAES, matrícula 8885, nos termos da 

Instrução Normativa 2/2015-PRES.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em substituição legal

 (assinado digitalmente)

CIA 0164832-14/2016.

 PORTARIA N. 580/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Revogar a Portaria n. 490/2016/DRH, de 25/10/2016, que designou a 

servidora CLÁUDIA PASQUAL, matrícula 2252, CPF n. 489.091.309-20, 

Efetiva, Analista Judiciári a PTJ, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor Auxiliar de Gabinete II PDA-CNE-VIII, do Gabinete da Dra. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a 

partir de 15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

 Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

 Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

 (assinado digitalmente)

CIA 0175529-94/2016.

 PORTARIA N. 581/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Revogar a Portaria n. 786/2015/DRH, de 28/12/2015, que designou a 

servidora KATIUSKA LARA DE BARROS GONÇALVES, matrícula 7955, 

CPF n. 689.425.081-20, Efetiva, Analista Judiciária PTJ, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico PDA-CNE-II, do Gabinete 

da Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com 

efeitos a partir de 15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

 Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

 Presidente do Tribunal de Justiça em substituição Legal

 (assinado digitalmente)

 CIA 0175529-94/2016.

Atos do Presidente

ATO N. 1220/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar SAMIR HASSIB IBRAHIM, matrícula 13362, CPF n. 

893.441.111-20, do cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete 

PDA-CNE-V, da Coordenadoria de Gabinete da Vice-Presidência, com 

efeitos a partir de 19/12/2016.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

ATO N. 1230/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar, a pedido, GREGORY DE SOUSA SOARES, matrícula 32550, CPF 

n. 033.764.871-97, do cargo, em comissão, de Assessor da 

Coordenadoria PDA-CNE-VI, da Assessoria da Coordenadoria Financeira, 

com efeitos a partir de 15/12/2016.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 16 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em substituição legal

(Assinado digitalmente)

ATO N. 1221/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU SOUZA, matrícula 6983, 

CPF n. 823.102.461-15, do cargo, em comissão, de Assessor Técnico de 

Projeto de Acórdãos PDA-CNE-II, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 

15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 cia 0175529-94/2016

ATO N. 1222/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar JULIANA CARVALHO STELLA, matrícula 24591, CPF n. 

692.892.201-04, do cargo, em comissão, de Assessor Auxiliar de 

Gabinete I PDA-CNE-VII, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 cia 0175529-94/2016

ATO N. 1223/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar JULIANA DA SILVA MORALLES SENA, matrícula 21234, CPF n. 

603.789.561-91, do cargo, em comissão, de Assessor Auxiliar de 

Gabinete I – PDA-CNE-VII, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 CIA 0175529-94/2016

ATO N. 1224/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar RAFAEL LUIS DA SILVA MACIEL, matrícula 25827, CPF n. 

928.136.231-72, do cargo, em comissão, de Assessor Auxiliar de 

Gabinete I PDA-CNE-VII, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 CIA 0175529-94/2016.

ATO N. 1225/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar MYRNA MARIA PEREIRA COUTINHO, matrícula 26662, CPF n. 

800.083.484-72, do cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete 

PDA-CNE-V, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

- Juíza Convocada, com efeitos a partir de 15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 CIA 00175529-94/2016

ATO N. 1226/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar ANALIA ESTEFÂNIA FELIPE DE OLIVEIRA, matrícula 11536, CPF 

n. 902.459.621-15, do cargo, em comissão, de Assessor Jurídico de 

Desembargador II PDA-CNE-IV, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 

15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 CIA 0175529-94/2016.

ATO N. 1227/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar ARIELLA GAFFURI CREMA UEMURA, matrícula 13621, CPF n. 

990.767.131-20, do cargo, em comissão, de Assessor Jurídico de 

Desembargador II PDA-CNE-IV, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 

15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 CIA 0175529-94/2016.

ATO N. 1228/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar GIOVANE MICHELON DE CASTRO, matrícula 26726, CPF n. 

009.376.370-09, do cargo, em comissão, de Assessor Jurídico de 

Desembargador I PDA-CNE-III, do Gabinete da Dra. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo - Juíza Convocada, com efeitos a partir de 

15/12/2016.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

 Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal

(Assinado digitalmente)

 CIA 0175529-94/2016

Decisão

Pedido de Licença-Prêmio e Conversão em Espécie nº 100/2016

Cia 0168318-07.2016

Requerente: Arnaldo Gomes Pedroso – Auxiliar Judiciário PTJ.

 ARNALDO GOMES PEDROSO, matrícula 591, estável pelo artigo 19 do 

ADCT da Constituição Federal, Auxiliar Judiciário PTJ, Classe C, Nível XI, 

da Comarca de Cuiabá, requer a concessão e conversão de 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 24.11.2011 a 24.11.2016.

 O Departamento de Recursos Humanos na informação n. 

4.001/2016-DRH, atesta a vida funcional do servidor, destacando que no 

período perquirido foram cumpridos os requisitos legais, à exceção do 

disposto no parágrafo único do artigo 110 da LC-MT 04/90, em razão da 

existência de 02 (duas) faltas injustificadas.

 Contudo, conforme entendimento adotado pela Administração deste 

Tribunal de Justiça, o servidor não preenche o requisito da efetividade 

para obtenção da concessão, consoante trecho da decisão proferida nos 

autos de Pedido de Conversão em espécie de licença-prêmio nº 191/2014 

(CIA – 0155048-81.2014.811.0000), abaixo transcrita:

“O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que “a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
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em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo, que ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo.

Ao contrário, a estabilidade condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e a princípio trata da superação de 

determinadas condições que, cumpridas, assegura ao servidor o direito de 

permanência no cargo.

Sobre o tema, vale invocar as lições de Hely Lopes Meirelles, verbis:

“Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público 

outorgada ao servidor que, nomeado para o cargo de provimento efetivo, 

em virtude de concurso público, tenha transposto o estágio probatório de 

três anos, após ser submetido a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade (CF, art. 41).

[...]

A efetividade, embora se refira ao servidor é apenas um atributo do cargo, 

concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser declarada 

no decreto de nomeação e no título respectivo (...).

Não há confundir efetividade com estabilidade, porque aquela é uma 

característica da nomeação e esta é um atributo pessoal do ocupante do 

cargo, adquirido após a satisfação de certas condições de seu exercício 

(...)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed. Malheiros Editores, 

páginas 422/423).

 Embora se admita no ordenamento jurídico que os servidores que 

ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem 

observância da regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo a 

situação tratada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, é fato que a carta constitucional condicionou a efetividade à 

submissão a concurso público.

Assim, é correto concluir que os servidores declarados estáveis adquirem 

o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e 

vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, 

repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.

 Esse é o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 

19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 

11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.

É necessário que o servidor público possua além da estabilidade, 

efetividade no cargo para ter direito às vantagens à ele inerentes.

O supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não 

efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou 

aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes” (STF, Ag. Reg. 

No RE n. 400.343-1/CE, Rel. Min. Eros Grau, j. 17-7-2008)(sem destaque 

no original).

 No caso, o servidor ingressou no Poder Judiciário mediante contratação 

precária, sendo, posteriormente, declarado estável, em razão da 

excepcionalidade do art. 19 da ADCT, de modo que não detém a condição 

de efetivo. Assim, ao lhe ser concedido o benefício, desconsiderou-se tal 

fato, inquinando a validade do ato, o que de plano, autoriza sua revisão, 

em prestígio ao princípio da autotutela administrativa.

Nesse sentido é a lição de Odete Medauar:

“[...] Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e 

pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 

verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si 

própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá 

revogá-los” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, página. 130).

 E não destoa o entendimento sedimentado pela Súmula n. 473 do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial".

 Diante do exposto, considerando que esta Coordenadoria de Recursos 

Humanos atua por delegação da Presidência, concedida por meio da 

Instrução Normativa nº 01/2015-PRES, INDEFIRO A CONCESSÃO da 

licença-prêmio ao servidor ARNALDO GOMES PEDROSO.

 Ao Departamento de Recursos Humanos para publicar esta decisão, 

certificar e demais providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Campelo

 Coordenador de Recursos Humanos

Pedido de Licença-Prêmio e Conversão em Espécie nº 98/2016

Cia 0165715-58.2016

Requerente: Leonir Nazário de Moraes – Auxiliar Judiciário PTJ.

 LEONIR NAZÁRIO DE MORAES, Auxiliar Judiciário PTJ, deste Tribunal, 

matrícula 1727, Classe C, Nível XI, efetivo, estável pelo artigo 24 da LC 

04/90, requer a concessão e conversão em espécie de licença prêmio, 

referente ao quinquênio de 21.11.2011 a 21.11.2016.

 O Departamento de Recursos Humanos na Informação n. 

4.004/2016-DRH, atesta a vida funcional do servidor, destacando que no 

período acima citado, foram cumpridos todos os requisitos legais.

 A Lei n. 8.816, de 15-1-2008, que dispõe sobre concessão e conversão 

em espécie de licença-prêmio, assim preceitua:

 Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

 § 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada 

período aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua 

conversão em espécie, extensiva aos membros e servidores que 

adquiriram o direito anteriormente à publicação desta lei, segundo a 

disponibilidade financeira do Órgão.

 § 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

 (sem destaque no original)

 A matéria também é tratada na Lei Complementar Estadual 04/90, nos 

artigos 109, §§1º e 2º e 110, incisos I e II, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e parágrafo 

único. Veja-se:

Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço 

público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título 

de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo 

permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

§ 1° Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado 

o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em 

até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo 

da licença.

Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 (sem destaque no original)

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio ao servidor LEONIR NAZÁRIO DE 

MORAES, referente ao quinquênio de 20.11.2011 a 20.11.2016.

 Ao Departamento de Recursos Humanos para publicar, certificar e demais 

providências, após, encaminhem-se os autos à Vice-Diretoria-Geral deste 

Tribunal de Justiça para análise da conversão em espécie, conforme 

disposto na Instrução Normativa n. 001/2015-PRES.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Campelo

 Coordenador de Recursos Humanos

Pedido de Conversão em Espécie de Licença-Prêmio 579/2016

Cia 0164726-52.2016

Requerente: Ludmila Campos de Almeida – Técnico Judiciário PTJ.

 LUDMILA CAMPOS DE ALMEIDA, Técnica Judiciária PTJ, deste Tribunal, 

matrícula 8405, Classe B, Nível VI, efetiva, estável pelo artigo 24 da LC 

04/90, requer a concessão e conversão em espécie de licença prêmio, 

referente ao quinquênio de 03.05.2010 a 03.05.2015.

 O Departamento de Recursos Humanos na Informação n. 

4.005/2016-DRH, atesta a vida funcional da servidora, destacando que no 
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período perquirido, foram cumpridos os requisitos legais, à exceção do 

disposto no parágrafo único do artigo 110 da LC-MT 04/90, em razão da 

existência de 18 (dezoito) faltas injustificadas.

 A Lei n. 8.816, de 15-1-2008, que dispõe sobre concessão e conversão 

em espécie de licença-prêmio, assim preceitua:

 Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

 § 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada 

período aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo, permitida sua 

conversão em espécie, extensiva aos membros e servidores que 

adquiriram o direito anteriormente à publicação desta lei, segundo a 

disponibilidade financeira do Órgão.

 § 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

 (sem destaque no original)

 A matéria também é tratada na Lei Complementar Estadual 04/90, nos 

artigos 109, §§1º e 2º e 110, incisos I e II, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e parágrafo 

único. Veja-se:

Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço 

público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título 

de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo 

permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

§ 1° Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado 

o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em 

até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo 

da licença.

Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 (sem destaque no original)

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio à servidora Ludmila Campos de Almeida, 

relativo ao período de 03.05.2010 a 03.11.2015, uma vez que as 18 

(dezoito) faltas injustificadas implicaram no retardamento da licença em 6 

(seis) meses, nos termos do parágrafo único do artigo 110 da LC 04/90.

 Ao Departamento de Recursos Humanos para publicar, certificar e demais 

providências, após, encaminhem-se os autos a Ilma. Sra. 

Vice-Diretora-Geral deste Tribunal de Justiça para análise da conversão 

em espécie, conforme disposto na Instrução Normativa n. 001/2015-PRES.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

Carlos Campelo

 Coordenador de Recursos Humanos

Decisão da Vice-Diretoria Geral

874/2016-VDG

CIA 0160471-51.2016.8.11.0000

 A Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, solicita a 

exoneração, a pedido do servidor SAMIR HASSIB IBRAHIM, matrícula 

13362, do cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete PDA-CNE-V, da 

Coordenadoria de Gabinete da Vice-Presidência, a fim de retornar ao 

cargo originário.

Mais adiante, o Exmo. Sr. Dr. Hildebrando da Costa Marques, Juiz de 

Direito Auxiliar da Vice-Presidência solicita a nomeação do sobredito 

servidor no cargo de Assessor de Gabinete II - CNE-VIII, em seu Gabinete, 

ressaltando que não se trata de nova contratação, pois o referido servidor 

faz parte do quadro do Poder Judiciário desde 2009 no exercício de cargo 

comissionado em seu gabinete, transferindo-se para o Tribunal de Justiça 

apenas para acompanha-lo junto á Vice-Presidência, gestão 2015/2016, 

de modo que não há que se falar e interrupção do exercício funcional.

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 1º, inciso II, “d”, da Instrução 

Normativa n. 1/2015-PRES, DEFIRO o pedido de exoneração, devendo o 

departamento competente observar a concomitância da exoneração com a 

nomeação do servidor no gabinete do magistrado, conforme solicitado.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

VÂNIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA,

Vice-Diretora-Geral do TJMT.

DECISÃO N. 867/2016-VDG

CIA 0164832-14.2016.8.11.0000

Robério Rodrigues de Almeida, Chefe de Divisão de Manutenção, solicita a 

designação do servidor Flaudemir Antonio Verza, matrícula 5657, para 

desempenhar as funções de Gestor Administrativo 3 PDA-FC, do Serviço 

de Lógica e Telefonia, da Divisão de Manutenção, do Departamento de 

Manutenção e Serviços, no período de 16/11/2016 a 15/12/2016, durante o 

afastamento do titular Johnns Anderson de Moraes, matrícula 8885 .

A Instrução Normativa n. 2/2015-PRES regulamenta os critérios para 

substituição de cargo em comissão e função comissionada, conforme 

preconiza:

Art. 1° O servidor ocupante de cargo em comissão ou função 

comissionada poderá ser substituído nos casos de afastamento ou 

impedimento legal, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos, 

salvo no caso de afastamento decorrente de férias, quando o período 

mínimo permitido é de 10 (dez) e o máximo de 30 (trinta) dias ao ano.

 Parágrafo único O substituto fará jus à contraprestação pecuniária, 

quando for autorizado pela autoridade competente a substituir o titular do 

cargo ou função de confiança.

Art. 2º Poderão ser substituídos os cargos ou funções de confiança de: 

(...)

II) Coordenador, Diretor, Gerente, Chefe e Gestor da Secretaria do Tribunal 

de Justiça.

Diante do exposto, defiro o pedido, nos termos da Instrução Normativa n. 

2/2015/PRES.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Cientifique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

VÂNIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA,

Vice-Diretora-Geral do TJMT.

DECISÃO N. 875/2016-VDG

CIA 0177322-68.2016.8.11.0000

 Mônica Priscila Lazareti dos Santos, encaminha exoneração, a pedido, do 

servidor Gregory de Sousa Soares, matrícula 32550, do cargo de 

Assessor da Coordenadoria FInanceia, com efeitos a partir de 15/12/2016.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 1º, inciso II, “d”, da Instrução 

Normativa n. 1/2015-PRES, DEFIRO o pedido e determino a Coordenadoria 

da Tecnologia da Informação que exclua o servidor exonerado dos 

acessos às pastas da rede interna e demais sistemas informatizados.

Outrossim, notifique-se o servidor para que, em sendo beneficiário do 

auxílio-saúde, sem desconto em folha de pagamento, apresente os 

comprovantes de quitação do plano/seguro de saúde, sob pena de 

devolução dos valores percebidos indevidamente.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

VÂNIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA,

Vice-Diretora-Geral do TJMT.

DECISÃO N. 873/2016-VDG

 CIA 0175529-94.2016.8.11.0000

 A Exma. Sra. Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Juíza de 

Direito, solicita as seguintes providências:

a) a retificação da data da exoneração da servidora Ana Francisca de 

Oliveira Abreu Souza, matrícula 6983, do cargo em comissão de Assessor 

Técnico de Projeto de Acórdãos PDA CNE II, com efeitos a partir de 

15/12/2016 (Ofício n. 35-A/2016/GAB);
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b) revogação da designação de Katiuska Lara de Barros Gonçalves, 

servidora efetiva - analista judiciária - matrícula 7955, do exercício da 

função de Assessor Técnico Jurídico - PDA CNE II, com efeitos a partir de 

07/12/2016 (ofício n. 034/2016/GAB, de 7/12/2016);

 c) revogação da designação de Cláudia Pasqual, servidora efetiva - 

Analista Judiciária - matrícula 2252, do exercício da função de Assessor 

de Gabinete II - PDA CNE VIII, com efeitos a partir a partir de 07/12/2016 

(ofício n. 033/2016/GAB, de 07/12/2016).

Nos termos da Portaria n. 007/2013/TJMT e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores nomeados/designados 

em cargo em comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol 

de documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento 

de Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que o servidor candidato à nomeação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I e II, artigo 1º da referida Portaria.

 Salienta-se que as nomeações somente terão efeitos a partir da 

publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe o artigos 

5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016/PRES, verbis:

Portaria n. 682/2016/PRES:

 Art. 5º. Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, observando o disposto no art. 

16, § 1º da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007, respectivamente.

Art. 6º. Os efeitos da designação dar-se-ão com a publicação da 

respectiva portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE.

 Art. 7º. É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exoneração com efeitos retroativos e/ou prospectivos.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso II, “d”, da Instrução 

Normativa 1/2015-PRES, DEFIRO os pedidos , nos termos da Portaria n. 

682/2016/PRES.

Por derradeiro, retifico, em parte, o despacho n. 859/2016/VDG para 

exonerar a Sra. Ana Francisca de Oliveira Abreu Souza, matrícula 6983, 

do cargo em comissão de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos PDA 

CNE II, a partir de 15/12/2016 (Ofício n. 35-A/2016/GAB), e nos termos da 

Portaria n. 682/2016/PRES.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

VÂNIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA,

Vice-Diretora-Geral do TJMT.

Gerencia Setorial de Concursos Públicos

Decisão da Vice-Diretoria Geral

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 111/2014 – Id. 223.441 – 

GERÊNCIA SETORIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS – DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMARCA DE CLÁUDIA 

– MT – REF. ID. 223.441. REMETENTE: Exma. Sra. Dra. Thatiana dos 

Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Cláudia/MT. 

ASSUNTO: Autorização de Processo Seletivo destinado ao 

Credenciamento de Assistente Social e Psicólogo, na forma de cadastro 

de reserva, na Comarca de Cláudia, em conformidade com o Provimento 

n.º 006/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 

9.255, de 13.03.2014, Portaria n.º 186/2014/PRES, disponibilizada no Diário 

da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.297, de 19.05.2014, Portaria n.º 

379/2015/PRES, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 

9.578, de 17.07.2015. Decisão: "(...) DESSE MODO, AUTORIZO, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º, INCISO II, "K", DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

1/2015-PRES, A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO NA 

REFERIDA UNIDADE PARA CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL E 

PSICÓLOGO NA FORMA DE CASTRO DE RESERVA, CONTUDO, DEVERÁ 

SER RESPEITADA RIGOROSAMENTE A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO 

CADASTRO DE RESERVA EXISTENTE. PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. 

CUMPRA-SE". Cuiabá, 12 de dezembro de 2016.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 992120/12/2016 Página 13 de 14



Des. Paulo da Cunha

Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Vice-Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Corregedora-Geral

Publicador Certificado:

Bel. Angelo Fabrício de Souza Lima 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 992120/12/2016 Página 14 de 14


		2016-12-20T08:58:17-0300
	ANGELO FABRICIO DE SOUZA LIMA:6165




