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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diretoria Geral

Portaria Presidência

PORTARIA N. 107–PRES, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

 Delega a t r ibu ições  admin is t ra t i vas  à  D i re to r ia -Gera l , 

Vice-Diretoria-Geral, Coordenadoria de Recursos Humanos e 

Assessoria Sênior da Presidência, para a prática de atos no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 35, 

incisos XXXI e XL, e art. 290, inciso II, ambos do RI-TJMT,

 CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 30 do RI-TJMT, 

que dá competência ao Coordenador de Recursos Humanos para a 

prática de atos decisórios no âmbito do 2º Grau;

 CONSIDERANDO a normatização sobre diárias no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior celeridade e 

eficiência na tramitação dos expedientes e processos administrativos no 

âmbito do Tribunal de Justiça,

 RESOLVE:

Art. 1º Delegar, à Diretoria-Geral, atribuições administrativas para 

exercer atos nos processos a que faz referência, e especifica os 

procedimentos que tramitarão na Vice-Diretoria-Geral, na 

Coordenadoria de Recursos Humanos e Assessoria Sênior da 

Presidência, nos termos desta Portaria.

 Art. 2º Compete à Diretoria-Geral:

 I - autorizar e assinar o Termo de Apostilamento do fiscal dos contratos;

 II - analisar e minutar decisão do Presidente nos pedidos de empenho 

em Atas de Registro de Preços–ARP, a partir da segunda solicitação;

III – gerir e deliberar os pedidos de diárias formulados pelos servidores 

do Poder Judiciário, relativos aos deslocamentos terrestres;

IV - analisar previamente os pedidos de pagamento de indenização de 

diárias relativas a ressarcimento das despesas de viagens, para fins de 

subsidiar a decisão do Presidente;

V - acompanhar os procedimentos perante as áreas do Tribunal de 

Justiça, decorrentes de decisões originárias do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, após deliberações dos Juízes Auxiliares da Presidência;

VI - acompanhar a execução do Planejamento Institucional do Poder 

Judiciário - Plano de Gestão (Biênio 2019-2020) perante as áreas do 

Tribunal de Justiça, bem assim o encaminhamento e evolução dos 

projetos nele previstos;

VII - coordenar, fiscalizar e supervisionar todas as Coordenadorias e 

Departamentos do Tribunal de Justiça, podendo definir diretrizes e 

estabeler orientações para o desempenho das atividades de cada área;

 VIII - minutar atos normativos da Presidência;

IX - analisar e manifestar nos processos e consultas que versarem 

sobre direitos funcionais dos servidores, com vistas a subsidiar decisão 

presidencial;

X - acompanhar os projetos e cursos da Escola dos Servidores;

XI - analisar previamente os pedidos de concessão extraordinária de 

adiantamento formulados por Juízes Diretores de Foro, para fins de 

subsidiar decisão do Presidente.

Art. 3º Serão registrados e autuados na Coordenadoria de Recursos 

Humanos, por meio da unidade competente, e devidamente instruídos 

com as informações necessárias para fins de subsidiar decisão 

presidencial, os seguintes procedimentos:

 I - afastamento para exercício de mandato eletivo;

II - afastamento superior a 30 (trinta) dias;

 III - licença para desempenho de mandato classista;

IV - pedido de reenquadramento funcional;

V - pedido de progressão funcional;

VI - horário especial de estudante;

VII - controle de encargos previdenciários;

VIII - pedido de pagamento de designação;

IX - pedido de pagamento de diferença de vencimento;

X - pedido de pagamento de verbas trabalhistas ordinárias, tais como 

férias, abono de férias, FGTS, gratificações, adicionais de insalubridade, 

periculosidade e produtividade, licença-prêmio, salário-família, 

auxílio-doença e etc.);

 XI - pedido de pagamento de indenização;

XII - pedido de pagamento de juros moratórios decorrentes de atrasos 

salariais ou congêneres;

XIII - pedido de pagamento de verbas rescisórias;

XIV - pedido de restituição de descontos indevidos;

XV - pedido de compensação de crédito e débito;

XVI - pedido de equiparação salarial;

XVII - pedido de pagamento de horas extras;

 XVIII - Credenciamento e descredenciamento de Médico, Assistente 

Social, Psicólogo, Enfermeiro, Profissional de Educação Física, 

Fisioterapeuta, Biblioteconomista e Auxiliar em Saúde Bucal;

 XIX - pedido e expedição de Atos e Portarias referentes à nomeação, 

designação, exoneração e revogação, relativos a servidores;

XX - tramitação de concurso público para servidores, conforme os 

regramentos internos;

XXI - movimentação interna para qualquer das hipóteses definidas em 

normatização específica;

 XXII - pedido de abertura de processo seletivo;

 XXIII - pedido de conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário;

XXIV - pedido de conversão em espécie de licença-prêmio;

 XXV - pedido de declaração de vacância para posse em outro cargo 

inacumulável;

XXVI - pedido de nomeação de Juiz de Paz;

 XXVII - pedido de exoneração de Juiz de Paz;

 XXVIII - pedido de readaptação de função;

 XXIX - pedido de recondução ao trabalho;

XXX - pedido de abono de permanência (art. 3°, § 3°, da Lei 

Complementar n. 202/2004);

XXXI - pedido de lotação de servidor da Segunda Instância;

XXXII - estabilidade gestacional;

XXXIII - pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço;

XXXIV - pedido de pagamento de compensatórias e banco de horas;

XXXV - pedido de pagamento de substituição;

XXXVI - pedido de pagamento de URV;

XXXVII - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, 

com remuneração;

XXXVIII - licença para qualificação profissional.

Parágrafo único. Os processos administrativos previstos nos incisos do 

art. 3º desta Portaria, após devidamente instruídos, serão analisados 

pela Vice-Diretoria-Geral, que os submeterão à decisão do Presidente 

do Tribunal de Justiça .

Art. 4º Os procedimentos que versarem sobre credenciamento e 

descredenciamento de Conciliador, Juiz Leigo, Assistente Social e 

Psicólogo, atuantes na área de apoio direto à prestação jurisdicional 

tramitarão no Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE) 

da Corregedoria-Geral da Justiça, com suporte do Departamento de 

Recursos Humanos e Vice-Diretoria-Geral.

 Art. 5º Serão processados e julgados perante a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, competindo ao Coordenador de Recursos 

Humanos decidir nos seguintes procedimentos formulados por 

servidores:

 I - pedido de concessão de licença-prêmio;

II - licença para tratar de interesse particular;

III - licença por motivo de doença em pessoa da família;

 IV - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro por 

prazo indeterminado e sem remuneração;

 V - licença para serviço militar;

 VI - licença para atividade política;

 VII - férias;

 VIII - afastamento até 30 (trinta) dias;

IX - auxílio-alimentação;

X - auxílio-saúde;

XI - auxílio-graduação;

XII - auxílio-creche;

XIII - pedido de inclusão de dependentes;

 XIV - registro de Ponto;

 XV - pedido de autorização de margem extra para financiamentos 

bancários com descontos consignados em folha.

Art. 6º Tramitarão na Assessoria Jurídica Sênior da Presidência, os 

seguintes procedimentos:

I - processos licitatórios, desde o juízo de conveniência e oportunidade, 

até a fase de homologação e adjudicação do certame;

 II - pedidos de aditivos contratuais, ressalvados aqueles delegados à 

Diretoria-Geral;

 III - realinhamento de preços, devolução de obras, rescisão de 

contratos, dentre outras diligências;

 IV - pedidos de repactuação contratual, relativos a correção do valor do 

contrato, quando os índices adotados estiverem previstos no 

instrumento contratual;

 V - pedidos de adesão nas Atas de Registro de Preços (ARPs), 

advindos de outros órgãos, expedindo os documentos necessários para 

a formalização do ato adesivo;

VI - formalização de convênios com entes da Administração Pública, 

organizações sociais ou outras pessoas jurídicas de direito privado;
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VII - pedidos de diárias relativo a servidores, em assessoramento;

 VIII - pedidos de cursos ou consultorias formalizados pela ESMAGIS e 

Escola dos Servidores e diárias, sem prejuízo da edição de norma 

específica, regulamentando tal situação;

IX - processos administrativos de servidores e recursos de magistrados 

em sindicância ou Processo Administrativo, no Conselho da 

Magistratura;

X - pedido de autorização de cessão de servidor, previsto no inciso I do 

§ 4° do art. 59-A da Lei n. 8.814/2008;

XI - estabilidade;

XII - aposentadorias;

XIII - pedidos individuais de remoção;

XIV - processo seletivo de remoção;

XV - percepção de vantagens;

XVI - averbação de tempo de serviço;

Parágrafo único. A Assessoria Jurídica Sênior poderá solicitar das 

Coordenadorias do Tribunal de Justiça quaisquer informações 

necessárias para subsidiar a elaboração de informações ou defesa em 

processos que tramitam no Tribunal de Contas de Mato Grosso.

 Art. 7º Os procedimentos que resultarem em eventual reconhecimento 

de créditos pecuniários deverão ser submetidos às Coordenadorias de 

Planejamento e Financeira, para elaboração, em conjunto, de estudo 

orçamentário e financeiro.

 Art. 8º O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral do Tribunal de Justiça 

substituir-se-ão, respectivamente, em suas ausências.

 Art. 9º Ficam revogadas as Instruções Normativas n. 02/2017-PRES e 

n. 1/2018-PRES, disponibilizadas no DJE n. 9968 e DJE n. 10193, 

respectivamente.

 Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 (assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

PORTARIA N. 106–PRES, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

 Delega atribuições administrativas ao Juiz Diretor do Foro das 

comarcas do Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 35, 

incisos XXXI e XL, e art. 290, inciso II, ambos do RI-TJMT,

 CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 30 do RI-TJMT, 

que dá competência ao Juiz Diretor do Foro para a prática de atos 

decisórios no âmbito do 1º Grau;

 CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior celeridade e 

eficiência na tramitação dos expedientes e processos administrativos 

nas comarcas do Estado de Mato Grosso,

RESOLVE:

Art. 1º Delegar ao Juiz Diretor do Foro das comarcas do Estado de Mato 

Grosso, o processamento e julgamento dos seguintes procedimentos 

formulados por servidores do 1 º Grau:

I - pedido de concessão de licença-prêmio;

II - licença para tratar de interesse particular;

III - licença por motivo de doença em pessoa da família;

 IV - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro por 

prazo indeterminado e sem remuneração;

V - licença para serviço militar;

VI - licença para atividade política;

VII - férias;

VIII - afastamento até 30 (trinta) dias;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 (assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

PORTARIA N. 105–PRES, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

 Delega atribuições administrativas aos Juízes Auxiliares da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e dá outras 

providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas no art. 

35, X, e o art. 290, II, do Regimento Interno, e

CONSIDERANDO a convocação de Juízes de Direito para fins de 

auxiliar a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(TJMT) nos trabalhos concernentes à matéria administrativa;

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o fluxo de serviços, 

processos e expedientes que tramitam diretamente no Gabinete dos 

Juízes Auxiliares da Presidência,

 CONSIDERANDO que a delegação de atribuições se apresenta como 

medida adequada para otimizar a tramitação dos processos na estrutura 

administrativa do Tribunal de Justiça;

 RESOLVE:

Art. 1º Delegar, aos Juízes Auxiliares da Presidência, atribuições 

administrativas, nos termos desta Portaria.

 Art. 2º Fica delegado aos Juízes Auxiliares da Presidência para, em 

conjunto ou separadamente:

 I - expedir ofícios e outras correspondências oficiais, salvo quando 

endereçadas a autoridades ocupantes de cargos de direção superior de 

órgãos dos Poderes e do Ministério Público Federal e Estadual;

II - emitir os despachos necessários para dar o devido encaminhamento 

aos expedientes;

III - dirigir-se diretamente aos magistrados de primeiro e segundo graus 

para encaminhamento e resolução dos assuntos procedimentais e 

administrativos de que trata esta Portaria;

IV - analisar, determinar e elaborar estudos sobre qualquer matéria a 

ser submetida ao Presidente;

V - despachar petições e ofícios endereçados ao Presidente, 

determinando seu arquivamento quando totalmente estranhos à 

competência da Presidência do Tribunal ou não houver nada a 

providenciar, ou encaminhar ao órgão competente;

VII - interagir com as Coordenadorias e demais departamentos que 

integram a estrutura organizacional do Tribunal de Justiça, podendo 

solicitar quaisquer informações para fins de subsidiar a decisão do 

Presidente;

VIII - acompanhar os processos e procedimentos, administrativos e 

judiciais, que envolvam interesse da Associação Mato-Grossense de 

Magistrados (AMAM);

IX - manter interlocução com os Poderes e instituições públicas e 

privadas a fim de assegurar a concretização dos projetos e medidas de 

interesse do Tribunal de Justiça;

X - receber solicitações dos Poderes e das instituições públicas e 

privadas, relativas a assuntos de interesse institucional da Presidência 

do Tribunal de Justiça, com análise e encaminhamento apropriado;

XI - acompanhar o trâmite de projetos e ações em que o Tribunal de 

Justiça seja partícipe, assegurando que as diretrizes e os objetivos 

traçados pela Presidência sejam observados em todas as suas fases;

XII - participar das reuniões juntos aos Poderes e as instituições 

públicas e privadas, bem como acompanhar os julgamentos no âmbito 

dos órgãos do Poder Judiciário, que versem sobre assuntos de 

interesse do Tribunal de Justiça;

XIII - assessorar a Presidência do Tribunal na definição e execução de 

estratégias de comunicação interna e externa relativas a assuntos do 

Poder Judiciário Estadual;

XIV - acompanhar, perante a Procuradoria-Geral do Estado, as ações 

judiciais em que figure como parte o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(mandados de segurança; ações trabalhistas em que o Tribunal figure 

como responsável subsidiário ou solidário; recursos às instâncias 

superiores, dentre outros);

XV - assinar Carta de Preposição em nome do Ordenador de Despesas;

XVI - exercer outros misteres que tenham vinculação com as atribuições 

delegadas ou que lhes sejam atribuídos pelo Presidente;

XVII - executar outras atividades inerentes ao alcance dos objetivos 

institucionais, determinados pela Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 3º Compete ao Juiz Auxiliar da Presidência TÚLIO DUAILIBI ALVES 

SOUZA:

 I - acompanhar todos os processos em que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso figure como parte ou interessado no Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e demais órgãos da estrutura judiciária 

nacional;

III - acompanhar os processos de prestação de contas e demais 

procedimentos em trâmite no Tribunal de Contas de Mato Grosso 

(TCE-MT);

IV - acompanhar e deliberar o processo seletivo de remoção de 

servidores até a fase final;

V - coordenar a fase interna dos concursos públicos para contratação de 

servidores e magistrados e, iniciadas as etapas do certame, efetuar o 

acompanhamento de todas as fases junto à Comissão de Concurso, 

inclusive com relação a eventuais recursos, impugnações e ações 

judiciais envolvendo o processo seletivo;

VI - a supervisão das obras de infraestrutura novas, em curso, de 

ampliação ou reforma, do Poder Judiciário, em qualquer fase;

VII - a gestão das aquisições do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

VIII - elaborar e acompanhar os projetos de lei de iniciativa do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como os projetos de emenda 

regimental e demais atos normativos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso;

IX - analisar os processos administrativos disciplinares em desfavor dos 

tabeliães (titulares ou interinos), no âmbito do Conselho da Magistratura;

X - a gestão das capacitações na Escola dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Disponibilizado 

-

Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 104063/1/2019 Página 5 de 11



XI - assessorar a Presidência do Tribunal nos processos de 

desenvolvimento organizacional, planejamento e produção de 

informações referentes ao acompanhamento de indicadores 

estratégicos e à padronização organizacional.

 Art. 4º Compete ao Juiz Auxiliar da Presidência LUIZ OCTÁVIO 

OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO:

 I - analisar e gerenciar os pedidos de férias, licença, afastamento e 

substituição de magistrados, de modo a evitar a cumulação excessiva 

de designações daqueles para responderem pelas Varas onde houver a 

vacância temporária, cabendo a decisão ao Presidente da Corte;

II - gerenciar o processamento dos pedidos de pensão e aposentadoria 

referentes a magistrados até o devido registro no Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso;

III - analisar os pedidos de pagamento de despesas médicas, bem 

assim de ressarcimento de passagens a magistrados, cabendo a 

decisão ao Presidente da Corte;

IV - analisar sobre os pedidos para participação em cursos de 

aperfeiçoamento funcional, por parte dos magistrados, cabendo a 

decisão ao Presidente da Corte;

V - gerenciar e acompanhar os procedimentos administrativos de 

interesse remoção e promoção de magistrados;

VI - acompanhar as propostas e pedidos de instalação, alteração 

funcional ou de competência das Unidades judiciárias da Primeira 

Instância, bem como as proposições atinentes à matéria, em trâmite no 

Conselho da Magistratura;

VII - analisar os pedidos de declaração de Comarca de difícil 

provimento, declaração de regime de exceção e os recursos contra 

decisão do Corregedor-Geral em matéria administrativa;

VIII - supervisionar o projeto de maturação, desenvolvimento e 

implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, elaborando relatório mensal ao 

Presidente da Corte;

IX - assessorar a Presidência do Tribunal na execução de políticas de 

tecnologia do Poder Judiciário e na gestão da informação tecnológica.

Art. 5º Compete ao Juiz Auxiliar da Presidência AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR:

 I - a gestão e supervisão dos precatórios judiciais, nos termos da 

Recomendação n. 39/2012 do Conselho Nacional de Justiça;

II - processar os precatórios de requisição de pagamento decorrentes de 

condenação dos órgãos da Administração Pública, determinando as 

medidas cabíveis para o seu cumprimento, até a fase de ordenação de 

pagamentos, de atribuição do Presidente da Corte;

III - processar as requisições de pagamentos por créditos de pequeno 

valor contra os órgãos da Administração Pública nas esferas federal e 

estadual, determinando as medidas cabíveis para o seu cumprimento, 

até a fase de ordenação de pagamentos, de atribuição do Presidente da 

Corte;

IV - deliberar sobre pedidos incidentais formulados pelas partes no 

curso do procedimento, inclusive apreciando eventuais recursos 

interpostos contra tais decisões, submetendo o voto à apreciação do 

Presidente para ser incluído em pauta junto do Tribunal Pleno;

V - promover a tentativa de conciliação entre as partes em relação a 

precatórios, priorizando aqueles de pequeno valor;

VI - elaborar pauta mensal para inclusão dos precatórios nas audiências 

conciliatórias, observada a ordem cronológica de apresentação, por 

entidade devedora;

VII - homologar o acordo obtido e expedir o alvará respectivo;

VIII - preparar a listagem dos precatórios em que houver conciliação, 

para fins de controle, para baixa nos registros e remessa à Presidência 

do Tribunal de Justiça;

IX - exercer outras atividades inerentes à sua área de atuação.

Art. 6º Os Juízes Auxiliares da Presidência acompanharão e prestarão 

assessoria ao Presidente nos atos oficiais e reuniões a que devam 

comparecer.

 Art. 7º Fica revogada a Portaria n. 89/2017-PRES.

 Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 (assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

* A Portaria nº 01/2019-CM - 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

Portaria Presidência

PORTARIA N. 1538/2018-DRH     O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais,     CONSIDERANDO os termos do Pedido de 

Movimentação Interna para Exercício do cargo em Comissão ou Função 

de Confiança Gratificada 28/2018, PTG. 0109048-81.2018.8.11.0000,     

RESOLVEArt. 1º. Conceder ao servidor HUGO RODRIGUES 

PFANNEMULLER, CPF 488.697.751-00, matrícula 5727, efetivo, 

Técnico Judiciário - PTJ, da Segunda Instância do Poder Judiciário, 

Movimentação Interna para a Comarca de Cuiabá, em caráter 

temporário, enquanto estiver no exercício de cargo de Gestor 

Administrativo 3, nos termos do artigo 20, inciso III e do artigo 23, § 2º e 

3º do Provimento n. 26/2013/CM, de 14/8/2013, a partir da publicação 

desta.   Art. 2º. Revogar a Portaria n. 231/2017-DRH, de 17/01/2017, 

referente a movimentação interna para o Juizado Volante 

Ambiental-JUVAM da Comarca de Cuiabá.       Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.       (assinado 

digitalmente)Desembargador RUI RAMOS RIBEIROPresidente do 

Tribunal de Justiçatable

 PORTARIA N. 1538/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Movimentação Interna para 

Exercício do cargo em Comissão ou Função de Confiança Gratificada 

28/2018, PTG. 0109048-81.2018.8.11.0000,

 RESOLVE

Art. 1º. Conceder ao servidor HUGO RODRIGUES PFANNEMULLER, 

CPF 488.697.751-00, matrícula 5727, efetivo, Técnico Judiciário - PTJ, 

da Segunda Instância do Poder Judiciário, Movimentação Interna para a 

Comarca de Cuiabá, em caráter temporário, enquanto estiver no 

exercício de cargo de Gestor Administrativo 3, nos termos do artigo 20, 

inciso III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n. 26/2013/CM, de 

14/8/2013, a partir da publicação desta.

 Art. 2º. Revogar a Portaria n. 231/2017-DRH, de 17/01/2017, referente 

a movimentação interna para o Juizado Volante Ambiental-JUVAM da 

Comarca de Cuiabá.

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

PORTARIA N.º 1501/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Movimentação Interna 16/2015, PTG. 

0056561-42.2015,

 CONSIDERANDO os termos da decisão proferida em 28/11/2018, nos 

autos do Pedido de Remoção 19/2018, PTG. 0096600-76.2018 e o Ato 

nº 1051/2018-CM,

 RESOLVE

Revogar a Portaria nº. 366/2015-DRH, de 22/06/2012, que concedeu ao 

servidor LINCON MONTEIRO BENITES, inscrito no CPF sob o nº 

0051844481-85, matrícula 11811, efetiva, Analista Judiciária - PTJ, da 

Comarca de Juscimeira, Movimentação Interna, nos termos do artigo 

20, inciso III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 

14/8/2013, com lotação na Secretaria deste Tribunal, em virtude de 

remoção (Ato nº.1051/2018-CM, de 30/11/2018), com efeitos a partir de 

12/12/2018.

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

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 102/2019-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Movimentação Interna para 

Exercício do Cargo em Comissão ou Função de Confiança Gratificada 

27/2018, PTG. 0108215-63 .2018,

RESOLVE

Conceder ao servidor CARLOS CAMPOS LEITE, CPF: 011.242.121-08, 

matrícula 14426, efetivo, Analista Judiciário - PTJ, da Comarca de 

Várzea Grande, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, inciso 

III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 14/8/2013, 

ficando lotado na Secretaria deste Tribunal, em caráter temporário, 

enquanto estiver no exercício do cargo comissionado ou função de 

confiança, com efeitos a partir de 1º.01.2019.

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

Cuiabá, 2 de janeiro de 2019.
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(assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 103/2019-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Movimentação Interna para 

exercício do cargo em comissão ou função de confiança gratificada 

29/2018, PTG. 0109807-45.2018,

 RESOLVE

Conceder à servidora DÉBORA CHIODELLI, CPF: 667.469.221-20, 

matrícula 10.850, efetiv a, Analista Judiciário - PTJ, da comarca da 

Várzea Grande, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, inciso 

III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 14/8/2013, 

ficando lotada na Secretaria deste Tribunal, em caráter temporário, 

enquanto estiver no exercício do cargo comissionado ou função de 

confiança, com efeitos a partir de 1º.01.2019.

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

Cuiabá, 2 de janeiro de 2019.

(assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão do Presidente

CIA n. 0107626-71.2018.8.11.0000

A Exma. Sra. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Corregedora-Geral da Justiça, solicitou o pagamento de 02 (duas) horas 

extras diárias para os servidores elencados no Ofício n. 

1128/2018-CSC-CGJ, tendo em vista a prorrogação do realinhamento e 

força-tarefa (Portaria n. 79/2018-CGJ), bem como a designação de 

servidores para atuarem na expedição de mandados na 2ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital (Portaria n. 80/2018-CGJ) até o 

próximo dia 19 de dezembro do corrente ano.

 O Departamento de Recursos Humanos informou o histórico funcional 

dos servidores indicados no ofício.

 Por sua vez, o Departamento de Pagamento de Pessoal, na Informação 

n. 2240/2018-DPP, registra os procedimentos a serem efetuados pelos 

servidores para fins de comprovação e recebimento das horas extras 

eventualmente deferidas, bem como apresenta planilha de simulação 

dos valores a título de jornada extraordinária do período de 21/11/2018 

a 19/12/2018 aos servidores G uilherme Paes Maiolino, Murilo César de 

Araújo e Thales Barbosa Ventorim Rubieale no valor de R$ 6.050,58 

(seis mil , cinquenta reais e cinquenta oito centavos).

 Mas adiante, relatou que no cia n. 0098631-69/2018, consta pedido de 

pagamento de horas extras para as servidoras Caucia Souza Antunes 

Fritz e Danielle Prudente de Melo, até o dia 23/11/2018, de acordo com 

o ofício n. 1046/2018-CSC-CGJ, bem como o período de prorrogação 

será a partir de 26/11/2018 a 19/12/2018, de segunda a sexta-feira, no 

limite de 02 (duas) horas, que perfaz o valor de R$ 3.440,83 (tr ês mil, 

quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

 O Vice-Diretor Geral, na análise da questão, determinou o envio dos 

autos para manifestação da COPLAN.

 Instada a manifestar, a Coordenadoria de Planejamento na Informação 

n. 354/2018-Coplan, classifica as despesas e alocações orçamentárias, 

e, que há recurso suficiente e disponível para atendimento da demanda.

 É o necessário.

 Decido.

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

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

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

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

 Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele 

designado para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, 

e na Primeira Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou 

Gestor-Geral, para atender a situações excepcionais e temporárias, em 

casos urgentes, inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o 

cumprimento da jornada normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo 

próprio, com antecedência mínima de um dia, a autorização para 

execução dos serviços, especificando:

I)-as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

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:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) 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.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais 

de semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não 

exime os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

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 postergação, respeitado o limite de 

02 (duas) horas diárias.

Diante de tal conceito, tem 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.

 No tocante ao pagamento das horas suplementares a servidores 

comissionados, 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. (sem destaque no original)

 Observa, 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”.

 No entanto, o caso em exame envolve situação peculiar, o 
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realinhamento e força-tarefa (Portaria n. 78/2018-CGJ), dos servidores 

para atuarem na expedição de mandados na 2ª Vara Criminal da 

Capital, até o dia 19 de dezembro de 2018.

 Desta feita, considerando tratar de trabalho relevante e necessário ao 

interesse público da Administração, defiro o pedido, para autorizar o 

pagamento de horas extras aos servidores, pelo s período s de 

21/11/2018 a 19/12/2018 e de 26/11/2018 a 19/12/2018, no limite de 02 

( duas) horas diárias , nos termos solicitado no Ofício n. 

1128/2018-CSC-CGJ.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

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

documento que comprove, efetivamente, o comparecimento da 

servidora e o relatório das atividades desenvolvidas no recesso forense.

 Ao Departamento de Pagamento de Pessoal para as providências.

 Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 21 de dezembro de 2018.

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

 Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão da Vice-Diretoria Geral

DECISÃO N. 2529/2018-VDG

PEDIDO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA PARA EXERCÍCIO DO 

CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA 

N. 28/2018

CIA. N. 0109048-81.2018.8.11.0000

O Exmo. Sr. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito e 

Dirigente Administrativo do Juizado da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá-MT solicitou a Movimentação Interna do servidor 

Sr. HUGO RODRIGUES PFANNEMULLER, matrícula n. 5727, Técnico 

Judiciário do Tribunal de Justiça-MT para o exercício da função de 

confiança de Gestor Judiciário 3 da Central de Administração da 1ª e 2ª 

da referida unidade judiciária.

 O Departamento de Recursos Humanos noticiou pela Informação n. 

5231/2018-DRH (fl. 04-TJ), que o servidor requisitado foi nomeado, 

efetivamente, no cargo de Técnico Judiciário Tribunal de Justiça-MT, 

conforme Ato n. 257/1994/TJ, tomou posse e entrou em exercício em 

27/10/1994, bem como se tornou estável em 27/10/1996.

 Registra, ainda, os quadros dos cargos das Comarcas da Cuiabá-MT e 

Tribunal de Justiça-MT, nos moldes da Lei n. 8.814/2008.

É o relatório.

Decido.

Dispõe o Provimento n. 26/2013/CM, que estabelece os critérios para a 

remoção e movimentação interna dos servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, que:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a remoção:

I – ter sido declarado estável nos termos do artigo 41 da Constituição 

Federal/1988 e artigo 24 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, ou 

ter sido estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT da Constituição 

Federal/1988;

(...)

Art. 20 A movimentação interna dar-se-á nas seguintes formas:

I – para acompanhar cônjuge ou companheiro;

II – para estudo e qualificação profissional;

III – para exercício de cargo comissionado ou função de confiança;

IV – para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família.

§ 1º Apresentado o pedido de movimentação interna, a Coordenadoria 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça informará:

a) o quadro atual das comarcas (origem e destino), de acordo com a Lei 

do SDCR;

b) se há servidores movimentados na comarca de origem;

 c) se o deferimento do pedido de movimentação preservará 

preenchidos, na unidade judiciária de origem, 70% (setenta por cento) 

do quadro geral e 50% (cinquenta por cento) do total do cargo de 

carreira em que se deu a movimentação, circunstâncias essenciais para 

a concessão do pleito.

 § 2º Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça apreciar os pedidos 

previstos neste artigo, que tramitarão no Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça (inciso XXXI do artigo 35 do RITJ/MT).

(...)

DA MOVIMENTAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO

Art. 23 O servidor poderá ser movimentado para exercer cargo 

comissionado ou função de confiança em unidade judiciária estadual 

diversa da sua lotação de origem.

§ 1º A movimentação de que trata este artigo não será autorizada 

quando não se mantiver o mínimo de 70% do quadro de servidores, por 

carreira, na unidade de origem.

§ 2º Sob pena de responsabilidade disciplinar do magistrado, a portaria 

de designação para ocupação de cargo em comissão ou função de 

confiança somente poderá ser editada pelo Juiz Diretor do Foro após 

publicação da Portaria que concedeu a movimentação.

§ 3º Revogada a Portaria de designação para o cargo em comissão ou 

a função de confiança, o servidor se apresentará, imediatamente, à sua 

unidade de origem, sob pena de abandono do cargo.

(...)

Art. 25 A concessão de movimentação, nas situações previstas nos 

incisos I e IV do artigo 20, prescindem dos requisitos previstos no inciso 

I do artigo 4º deste Provimento.

A movimentação interna de servidores é ato sujeito ao juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração, devendo-se sempre 

primar pelo interesse da coletividade em detrimento do particular, como 

meio de assegurar a eficiência, corolário da codificação constitucional 

dos preceitos básicos da Administração Pública.

Nesse sentido, já decidiu o Pleno desta Corte, ao apreciar casos 

semelhantes, verbis:

(...) A regra que trata da movimentação interna (remoção) do servidor 

para fins de qualificação profissional (Provimento nº 017/2011) se revela 

como ato revestido de conveniência e oportunidade, de natureza 

subjetiva da Administração e, assim, conforme a orientação 

jurisprudencial e doutrinária, não se sujeitam à apreciação judicial. (...) 

(MS, 72306/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 27/09/2012, Data da publicação no DJE 

18/10/2012).

(...) Em se tratando de política de movimentação e remoção de pessoal, 

a orientação do CNJ é no sentido de preservar a discricionariedade e a 

autonomia dos Tribunais para que distribuam os servidores dentro dos 

critérios de conveniência e oportunidade, atendendo o interesse público. 

(...) (MS 124665/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 14/02/2013, Data de 

publicação no DJE 01/03/2012).

Da análise dos autos, constata-se que a prestação jurisdicional no 

Tribunal de Justiça-MT não ficará comprometida, haja vista que consta 

649 cargos previstos no SDCR e 527 estão providos, sendo que destes, 

11 encontram-se movimentados internamente, correspondendo 79,50% 

de taxa de ocupação.

 No mesmo sentido, o percentual de servidores no cargo de técnico 

judiciário do Tribunal de Justiça-MT está preenchido com mais de 50%, 

uma vez que dos 438 cargos previstos na Lei Estadual n. 8.814/2008, 

335 estão preenchidos.

Diante do exposto, com fulcro na alínea “e” inciso III do artigo 1º da 

Instrução Normativa n. 02/2017/PRES, DEFIRO a Movimentação 

Interna do servidor Sr. HUGO RODRIGUES PFANNEMULLER para a 

Comarca de Cuiabá-MT, devendo retornar, imediatamente, à unidade 

de origem quando do término de sua designação, nos termos do art. 23, 

§ 3º do Provimento n. 26/2013/CM.

 Por derradeiro, DETERMINO a revogação da Portaria n. 231/2017/DRH 

de 17/01/2017.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2523/2018-VDG

PEDIDO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA PARA EXERCÍCIO DO 

CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA 

N. 27/2018

CIA. N. 0108215-63.2018.8.11.0000

O Desembargador Luis Ferreira da Silva solicitou a Movimentação 

Interna do servidor Sr. CARLOS CAMPOS LEITE, matrícula n. 14426, 

Analista Judiciário da Comarca de Várzea Grande-MT para o exercício 

de cargo em comissão de Assessor de Informática I PDA CNE IV da 

Coordenadoria da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça-MT, a 

partir de 1º de janeiro de 2019.

 O Departamento de Recursos Humanos noticiou pela Informação n. 

5189/2018-DRH (fl. 04-TJ), que o servidor requisitado foi nomeado, 

efetivamente, o cargo de Analista Judiciário da Comarca de 

Canarana-MT, conforme Ato n. 5206/2012/DRH de 1º/08/2012, tomou 

posse e entrou em exercício em 31/08/2012 e se tornou estável em 

31/08/2015. Removido em 29/08/2018 para Comarca de Várzea 

Grande-MT, por meio do Ato n. 743/2018/CM de 23/08/2018.

Registra, ainda, os quadros dos cargos das Comarcas da Várzea 

Grande-MT e Tribunal de Justiça-MT, nos moldes da Lei n. 8.814/2008.

É o relatório.

Decido.

Dispõe o Provimento 26/2013/CM, que estabelece os critérios para a 

Disponibilizado 

-
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remoção e movimentação interna dos servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, que:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a remoção:

I – ter sido declarado estável nos termos do artigo 41 da Constituição 

Federal/1988 e artigo 24 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, ou 

ter sido estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT da Constituição 

Federal/1988;

(...)

Art. 20 A movimentação interna dar-se-á nas seguintes formas:

I – para acompanhar cônjuge ou companheiro;

II – para estudo e qualificação profissional;

III – para exercício de cargo comissionado ou função de confiança;

IV – para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família.

§ 1º Apresentado o pedido de movimentação interna, a Coordenadoria 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça informará:

a) o quadro atual das comarcas (origem e destino), de acordo com a Lei 

do SDCR;

b) se há servidores movimentados na comarca de origem;

 c) se o deferimento do pedido de movimentação preservará 

preenchidos, na unidade judiciária de origem, 70% (setenta por cento) 

do quadro geral e 50% (cinquenta por cento) do total do cargo de 

carreira em que se deu a movimentação, circunstâncias essenciais para 

a concessão do pleito.

 § 2º Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça apreciar os pedidos 

previstos neste artigo, que tramitarão no Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça (inciso XXXI do artigo 35 do RITJ/MT).

(...)

DA MOVIMENTAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO

Art. 23 O servidor poderá ser movimentado para exercer cargo 

comissionado ou função de confiança em unidade judiciária estadual 

diversa da sua lotação de origem.

§ 1º A movimentação de que trata este artigo não será autorizada 

quando não se mantiver o mínimo de 70% do quadro de servidores, por 

carreira, na unidade de origem.

§ 2º Sob pena de responsabilidade disciplinar do magistrado, a portaria 

de designação para ocupação de cargo em comissão ou função de 

confiança somente poderá ser editada pelo Juiz Diretor do Foro após 

publicação da Portaria que concedeu a movimentação.

§ 3º Revogada a Portaria de designação para o cargo em comissão ou 

a função de confiança, o servidor se apresentará, imediatamente, à sua 

unidade de origem, sob pena de abandono do cargo.

(...)

Art. 25 A concessão de movimentação, nas situações previstas nos 

incisos I e IV do artigo 20, prescindem dos requisitos previstos no inciso 

I do artigo 4º deste Provimento.

A movimentação interna de servidores é ato sujeito ao juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração, devendo-se sempre 

primar pelo interesse da coletividade em detrimento do particular, como 

meio de assegurar a eficiência, corolário da codificação constitucional 

dos preceitos básicos da Administração Pública.

Nesse sentido, já decidiu o Pleno desta Corte, ao apreciar casos 

semelhantes, verbis:

(...) A regra que trata da movimentação interna (remoção) do servidor 

para fins de qualificação profissional (Provimento nº 017/2011) se revela 

como ato revestido de conveniência e oportunidade, de natureza 

subjetiva da Administração e, assim, conforme a orientação 

jurisprudencial e doutrinária, não se sujeitam à apreciação judicial. (...) 

(MS, 72306/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 27/09/2012, Data da publicação no DJE 

18/10/2012).

(...) Em se tratando de política de movimentação e remoção de pessoal, 

a orientação do CNJ é no sentido de preservar a discricionariedade e a 

autonomia dos Tribunais para que distribuam os servidores dentro dos 

critérios de conveniência e oportunidade, atendendo o interesse público. 

(...) (MS 124665/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 14/02/2013, Data de 

publicação no DJE 01/03/2012).

Da análise dos autos, constata-se que prestação jurisdicional na 

Comarca de Várzea Grande-MT não ficará comprometida, haja vista 

que consta 166 cargos previstos no SDCR e 141 estão providos, 

correspondendo 84,93% de taxa de ocupação.

 No mesmo sentido, o percentual de servidores no cargo de analista 

judiciário da Comarca de Várzea Grande-MT está preenchido com mais 

de 50%, uma vez que dos 49 cargos previstos na Lei Estadual n. 

8.814/2008, 41 estão preenchidos.

Diante do exposto, em nome do interesse da Administração, com fulcro 

na alínea “e” inciso III do artigo 1º da Instrução Normativa n. 

02/2017/PRES, DEFIRO a M ovimentação Interna do servidor Sr. 

CARLOS CAMPOS LEITE a partir de 1º/01/2019, devendo retornar, 

imediatamente, à unidade de origem quando do término de sua 

designação, nos termos do art. 23, § 3º do Provimento n. 26/2013/CM.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

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

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Disponibilizado 

-
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

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
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Alethea Assunção Santos

Diamantino André Luciano Costa Gahyva José Mauro Nagib Jorge

Lucas do Rio Verde Gleidson de Oliveira Grisoste

Barbosa
Hugo José Freitas da Silva

Primavera do Leste Alexandre Delicato Pampado Eviner Valério

PORTARIA N. 1/2019-CM

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO

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

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Pedido de

Providências n. 7/2009 (Id. 211.771),

R E S O L V E :

Art. 1º Designar "ad referendum" do Egrégio Conselho da

Magistratura, o quadro de Juízes de Direito Diretores dos Foros das Comarcas abaixo

relacionadas, bem como seus eventuais Substitutos:

ENTRÂNCIA ESPECIAL

TERCEIRA ENTRÂNCIA
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Sorriso
Érico de Almeida Duarte

Paula Saide Biagi Messen

Mussi Casagrande

Tangará da Serra Anderson Gomes Junqueira Cristiane Padim da Silva

COMARCA DIRETOR SUBSTITUTO

Água Boa Alexandre Meinberg Ceroy Jean Louis Maia Dias

Alto Araguaia Pierro de Faria Mendes -

Barra do Bugres Silvio Mendonça Ribeiro Filho Arom Olímpio Pereira

Campo Novo do

Parecis
Cláudia Anffe Nunes da Cunha Pedro David Benetti

Campo Verde André Barbosa Guanaes Simões Maria Lúcia Prati

Canarana Darwin de Souza Pontes
Arthur Moreira Pedreira de

Albuquerque

Chapada dos

Guimarães
Leonísio Salles de Abreu Júnior

Marco Antonio Canavarros

dos Santos

Colíder
Giselda Regina S. de Oliveira

Andrade
Maurício Alexandre Ribeiro

Comodoro
Marcelo Sousa Melo Bento de

Resende

Antonio Carlos Pereira de

Sousa Junior

Jaciara Laura Dorilêo Cândido Ednei Ferreira dos Santos

Juara Fabrício Sávio da Veiga Carlota
Alexandre Sócrates da Silva

Mendes

Juína Fábio Petengill Vagner Dupim Dias

Mirassol D'Oeste
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar

Ferreira Lima

Jean Garcia de Freitas

Bezerra

Nova Mutum Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
Luciana de Souza Cavar

Moretti

Nova Xavantina Luciene Kelly Marciano Roos Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Paranatinga Carlos Eduardo de Moraes e Silva -

Peixoto de Azevedo Evandro Juarez Rodrigues -

Pontes e Lacerda Leonardo de Araújo Costa Tumiati
Cláudio Deodato Rodrigues

Pereira
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Poxoréu Luciana Braga Simâo Tomazetti

São José do Rio

Claro
Luís Felipe Lara de Souza
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Baggio

Vila Rica Ivan Lúcio amarante -

COMARCA DIRETOR SUBSTITUTO

Porto Alegre do

Norte
Daniel de Sousa Campos Marcos André da Silva

PRIMEIRA ENTRÂNCIA

Art. 2º Nas Comarcas de Primeira Entrância, com

apenas uma Unidade Judiciária, incumbirá ao magistrado designado responder

pela Diretoria do Foro da respectiva Comarca.

Art. 3º O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá

permanecerá desvinculado de suas funções jurisdicionais, enquanto responder

pela Diretoria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua

publicação, com efeitos retroativos a 1º-1-2019, revogando-se as disposições

em contrário.

Cuiabá, 3 de janeiro de 2019.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Conselho da Magistratura
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