
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Sexta-Feira, 21 de Dezembro de 2018 - Edição nº 10401

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3
Corregedoria-Geral da Justiça 3
		Departamento de Orientação e Fiscalização -
DOF 3
		Coordenadoria de Magistrados 3

Coordenadoria de Recursos Humanos 4



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Corregedoria-Geral da Justiça

Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF

Provimentos

PROVIMENTO nº 33/2018-CGJ

Dispõe sobre o funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento 

nas Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera o 

Provimento nº 12/2017-CGJ. A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, com 

fulcro no artigo 31 e 39, c, do Código de Organização Judiciária do Estado 

de Mato Grosso – COJE;

CONSIDERANDO a decisão proferida no Pedido de Providências nº 

54/2018 (CIA nº 0002173-87.2018.811.0000)

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a redação do artigo 4º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

constar:

"Art. 4º. Caberá à Central receber os feitos com trânsito em julgado, desde 

que inexista pedido de cumprimento de sentença."

Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Corregedora-Geral da Justiça

PROVIMENTO nº 34/2018-CGJ

Altera o Anexo II do Provimento nº 05/2015-CGJ.

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

no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 31 e 39, c, do 

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

CONSIDERANDO a decisão proferida no Pedido no expediente nº 

0730686-21.2018.811.0000.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a redação do Anexo II do Provimento nº 05/2015-CGJ, 

fazendo constar o modelo de Edital de Convocação de Entidades:

ANEXO II

N.º 00/2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 00/2018.

A (o) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz (a) de Diretor do Foro da 

Comarca, no uso de suas atribuições legais imposta pelo Provimento n. , 

consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional de Justiça e Provimento nº 00/2015, da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

RESOLVE:

CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta para participarem do Cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou 

Juizado Criminal.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. Quem pode participar

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

c) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

d) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

e) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

f) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

g) Possuam sede própria na Comarca, ressalvadas as situações 

excepcionais devidamente justificadas.

2.1. Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

h) Entidades que não possuem sede própria na Comarca, ressalvadas as 

situações excepcionais devidamente justificadas.

3. Do prazo e local da inscrição

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30(trinta) ias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do email da Diretoria.

4. Da documentação

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ.

5. Da Seleção e divulgação do resultado

a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiveram os cadastros aprovados.

6. Apresentação do Projeto.

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do Provimento nº 05/2015-CGJ, 

contado do prazo da publicação das listas das entidades que estão com 

os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quais quer esclarecimento de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

O contato também pode ser através do tel: ou do e-mail. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

Comarca, em de 201..

Juiz de Direito Diretor do Foro

Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2018.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Corregedora-Geral da Justiça

PROVIMENTO nº 33/2018-CGJ

Dispõe sobre o funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento 

nas Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera o 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

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

no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 31 e 39, c, do 

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

CONSIDERANDO a decisão proferida no Pedido de Providências nº 

54/2018 (CIA nº 0002173-87.2018.811.0000)

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a redação do artigo 4º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

constar:

"Art. 4º. Caberá à Central receber os feitos com trânsito em julgado, desde 

que inexista pedido de cumprimento de sentença."

Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Corregedora-Geral da Justiça

 

Coordenadoria de Magistrados

Portaria Presidência

PORTARIA Nº 1547/2018-PRES-Alterar, em parte, a Portaria n. 

1.545/2018-PRES, de 19/12/2018, que estabeleceu a escala de Plantão 

dos Senhores Juízes de Direito deste Estado, durante o recesso forense 

no período de 20/12/2018 a 6/1/2019, para constar:
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* A Portaria nº 1547/2018-PRES completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Coordenadoria de Recursos Humanos

Decisão do Presidente

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS N. 41/2018

CIA N. 0078528-41.2018.8.11.0000

 Trata-se de pedido subscrito pela Assessoria Sênior da Presidência do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no qual solicita prorrogação das 

horas extras a partir de 03/10/2018, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo 

02 (duas) horas diárias em dias úteis e 04 (quatro) horas diárias, nos 

sábados domingos e feriados aos servidores da Assessoria Técnica 

Jurídica de Licitação, relacionados no Ofício n. 11/2018/ATJL (fls. 

20/21-TJ).

 Justificou o pleito, com o fim de promover celeridade nos processos 

elencados na Portaria n. 874/2018/PRES, em tramitação prioritária nesta 

gestão, bem como o elevado volume de trabalho e complexidades dos 

procedimentos, frente a proximidade do término da gestão.

 O Departamento de Recursos Humanos pela Informação N. 

3618/2018/DRH (fls. 05-TJ), registrou o histórico funcional dos servidores 

indicados. Além disso, na Informação n. 5005/2018-DRH consignou que 

consta baixa de horas extras nos termos da Certidão n. 2088/2018/DPP (fl. 

81-TJ) e relatou a divergência entre a informação do Sistema de Gestão 

de Pessoas, SGP, e a Certidão n. 2088/2018/DPP, bem como sugeriu 

análise do caso pelo Coordenador de Recursos Humanos.

Na sequência, o Departamento de Pagamento de Pessoal acostou aos 

autos a Informação n. 2186/2018-DPP e simulou o cálculo, considerando o 

período de 30 dias, de segunda a sexta-feira, no limite de 02 (duas) horas 

extras diárias no mês de outubro (20 dias); e aos sábados, domingos e 

feriados no limite de 04 (quatro) horas extras diárias referente ao mês de 

outubro e novembro (10 dias), no valor de R$30.111,26 (trinta mil, cento e 

onze reais e vinte e seis centavos), conforme fls. 87/89-TJ/MT.

Em seguida, a Coordenadoria de Planejamento na Informação n. 

345/2018/COPLAN (fls. 90/92-TJ/MT), anotou que no presente momento, 

não há disponibilidade orçamentária e financeira para atendimento integral 

da demanda. No entanto, sendo do interesse da Administração pelo 

deferimento do pleito, informou que, para sua concretização, deverá 

ocorrer o remanejamento de recursos destinados a outras despesas, para 

fazer frente à demanda.

 É o necessário.

 Decido.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamentou o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplinou o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

Nome do Servidor;

Cargo/função;

Data e horário da prestação dos serviços;

Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

Art. 19 Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração, e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio de registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado.

Primeiro critério a ser considerado na concessão de horas extras é a 

caracterização do serviço extraordinário, pois, nos termos do Artigo 12, 

da referida norma, terá “caráter eventual, só será admitido em situações 

excepcionais e temporárias que excederem, por antecipação ou 

prorrogação, a jornada normal de trabalho”.

Como se vê, a convocação para realização de jornada extraordinária 

somente é admitida para atender as situações excepcionais e temporárias, 

ou seja, que não se verificam corriqueiramente e que tenham termo final. 

Devem, ainda, nutrir caráter de urgência e imprevisibilidade, não permitindo 

a sua postergação, respeitado o limite de 02 (duas) horas diárias.

Diante de tal conceito, tem-se que a solicitação de horas extras para a 

realização de serviços rotineiros, atinentes à própria atividade da unidade 

judiciária, devem ser evitadas, sob pena de tornar o serviço excepcional 

em prática corriqueira.

 Já no tocante ao pagamento das horas suplementares a servidores 

comissionados, observa-se que a normativa em referência estabeleceu de 

forma expressa a vedação, consoante preconiza:

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado.

 Observa-se que no caso de ocupantes de cargos comissionados ou 

função de confiança, a concessão é ainda mais restritiva, sendo cabíveis 

tão somente “para a conclusão de trabalhos específicos, mediante o 

cumprimento de metas estabelecidas”, e ainda “desde que sujeitos ao 

sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro de ponto”.

 Não obstante informação da indisponibilidade orçamentária, não se pode 

olvidar que o caso em exame envolve uma situação peculiar e diferente 

das atribuições habituais dos servidores da Assessoria Jurídica de 

Licitação da Presidência do Tribunal de Justiça e visa promover celeridade 

nos processos elencados na Portaria n. 874/2018/PRES, em tramitação 

prioritária nesta gestão, bem como o elevado volume de trabalho e 

complexidades dos procedimentos, que devem ter solução rápida e eficaz 

frente a proximidade do término da gestão.

Ademais, não se pode ignorar o fato, ficando óbvio a excepcionalidade da 

situação posta e evidente o interesse desta Administração em conceder 

as horas suplementares aos servidores, razão pelo qual o orçamento 

deverá ser remanejado, respeitando os limites fixados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF).

 Desta feita, considerando tratar-se de trabalho relevante e necessário, 

DEFIRO, excepcionalmente o pedido, para autorizar o pagamento das 

horas extraordinárias, no período de 30 (trinta) dias, limitando a 02 (duas) 

horas diárias em dias úteis, e nos sábados, domingos e feriados, 04 

(quatro) horas diárias, conforme Ofício n. 11/2018/ATJL, devendo a 

Coordenadoria de Planejamento remanejar recursos destinados a outras 

despesas para a concretização da demanda, nos termos da Informação n. 

345/2018/Coplan.

 No entanto, ressalvo que o pagamento estará condicionado à juntada de 

documento que comprove, efetivamente, o comparecimento dos 

servidores convocados, com o registro do ponto biométrico, e o relatório 

pormenorizado das atividades desenvolvidas.

Por derradeiro, considerando a divergência entre a informação do Sistema 

de Gestão de Pessoas e a Certidão n. 2088/2018/DPP do Departamento de 

Pagamento de Pessoal, referente ao período das horas extras relacionada 

no Ofício n. 09/2018/ATJL, colha-se manifestação do Coordenador de 

Recursos Humanos.

 À Coordenadoria de Planejamento e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal para conhecimento e medidas cabíveis.

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

 Após, Arquive-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

 Presidente do Tribunal de Justiça

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS N. 43/2018

CIA N. 0078049-48.2018.8.11.0000
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Trata-se de Comunicação Interna n. 175/2018-CJ, subscrito pela 

Coordenadora Judiciária, Sra. KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA, na 

qual solicitou a inclusão das servidoras Sra. Mary Ferreira Leite, matrícula 

n. 9847 e a Sra. Simoni Perri, matrícula n. 7496, ambas do Departamento 

de Apoio ao Julgamento, a partir do pedido inicial e prorrogação para 

pagamento de 02 (duas) horas diárias em dias úteis e 04 (quatro) horas 

nos sábados, domingos e feriados, constantes no pedido inicial, conforme 

CI n. 131/2018-CJ, (Cia n. 0078049-48.2018.8.11.0000).

 Informou que o período iniciou no dia 03/09/2018 e findou no dia 

02/10/2018, tendo sido prorrogado por mais 30 (trinta) dias, entre os dias 

03/10/2018 a 01/11/2018.

 O Departamento de Pagamento de Pessoal acostou aos autos a 

Informação n. 2176/2018-DPP, de que o custo total das Horas Extras, pelo 

período de 03/09/2018 a 02/10/2018, de segunda a sexta- feira, 02 (duas) 

horas extras diárias e 04 (quatro) horas aos sábados, domingos e 

feriados, bem como o período da prorrogação por mais 30 (trinta) dias, 

entre os dias 03/10/2018 a 1º/11/2018, aos servidores relacionados na 

Comunicação Interna 175/2018-VDG, e ainda, o acréscimo das servidoras 

Sras. Mary Ferreira Leite - matricula 9847 e Simoni Perri - matricula 7496, 

totalizou o valor de R$27.851,41 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos), conforme planilhas anexas (fl. 

382/388-TJDPP).

 A Coordenadoria de Planejamento na Informação n. 346/2018/COPLAN 

(fls.389/391-TJ/MT), anotou que no presente momento, não há 

disponibilidade orçamentária e financeira para atendimento integral da 

demanda. No entanto, sendo do interesse da Administração pelo 

deferimento do pleito, informou que, para sua concretização, deverá 

ocorrer o remanejamento de recursos destinados a outras despesas, para 

fazer frente à demanda.

 É o Relatório.

 Decido.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, que disciplina a prestação de 

serviço extraordinário, o banco de horas e a utilização dos créditos no 

âmbito do Poder Judiciário, prevê o seguinte:

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

 Nome do Servidor;

Cargo/função;

Data e horário da prestação dos serviços;

Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

(...)

Art. 19 Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança 

é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando realizadas no 

interesse da Administração, e com a prévia autorização do Presidente do 

Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos específicos, mediante o 

cumprimento de metas estabelecidas, desde que sujeitos ao sistema de 

controle de jornada de trabalho por meio de registro de ponto. (grifei).

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado.

 Denota-se do dispositivo transcrito, que se faz necessária à prévia 

autorização do Presidente para a execução das horas extras pelos 

servidores.

Verifica-se, que os servidores laboraram em regime extraordinário a fim 

de realizarem classificação dos recursos no setor de classificação e 

distribuição e ficaram represados com a implantação dos Sistemas de 

Digitalização de Processos Físicos e Processo Judicial Eletrônico.

Nesse contexto, não se pode ignorar o fato, ficando óbvio a 

excepcionalidade da situação posta e evidente o interesse desta 

Administração em conceder as horas suplementares aos servidores.

Desta feita, considerando tratar-se de trabalho relevante e necessário, 

AUTORIZO a inclusão das servidoras Sras. Mary Ferreira Leite, matrícula 

n. 9.847 e Simoni Perri, matrícula 7.496, à lista inicial das Comunicações 

Internas ns. 131/2018, 148/2018, 158/2018 e 170/2018-CJ, bem como 

eventuais horas extras excedentes laboradas, sejam lançadas no banco 

de horas, a fim de que não haja prejuízo aos servidores indicados, 

devendo a Coordenadoria de Planejamento remanejar recursos destinados 

a outras despesas para a concretização da demanda, nos termos das 

Informações n. 346/2018/Coplan.

 Por fim, HOMOLOGO o requerimento formulado pela servidora SRA. 

KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA, em que renuncia o direito de 

receber as horas extraordinárias trabalhadas no mês de setembro/2018 

(fl.155-TJ).

 No entanto, ressalvo que o pagamento estará condicionado à juntada de 

documento que comprove, efetivamente, o comparecimento dos 

servidores convocados, com o registro do ponto biométrico, e o relatório 

pormenorizado das atividades desenvolvidas.

 À Coordenadoria de Planejamento e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal para conhecimento e medidas cabíveis.

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

 Presidente do Tribunal de Justiça
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 

PORTARIA Nº 1547/2018-PRES 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 
 
RESOLVE: 
 
Alterar, em parte, a Portaria n. 1.545/2018-PRES, de 19/12/2018, que estabeleceu a escala de 
Plantão dos Senhores Juízes de Direito deste Estado, durante o recesso forense no período de 
20/12/2018 a 6/1/2019, para constar: 
 

Cáceres 
 

Início Térmico 
 

Juiz Plantonista 

14h do dia 19/12/2018 12h do dia 20/12/2018 
 

José Eduardo Mariano 

12h do dia 20/12/2018 19h do dia 1/1/2019 Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 
Antunes 

19h dia 1/1/2019 12h do dia 7/1/2019 José Eduardo Mariano 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
Cuiabá, 20 de dezembro de 2018. 
 
 
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
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