
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 5002/2012-DGTJ 

Estabelece 	normas 	para 

autorização e concessão do 

pagamento de diárias como 

indenização de despesas com 

hospedagem, alimentação e 

locomoção urbana em viagens 

de magistrados e servidores 

do Poder Judiciário. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 99, caput, da Constituição 

Federal, e 35, inciso LXXII, do Regimento Interno, 

Considerando 	a 	necessidade 	de 

alteração da Instrução Normativa n. 04/2009/DGTJ, 

publicada em 07/08/2009 no DJE 8150, editada por força da 

RESOLUÇÃO n. 73 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias no 

âmbito do Poder Judiciário, resolve: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 10  Os desembargadores, juizes e 

servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

que se deslocarem, a serviço, em caráter eventual ou 

transitório, da localidade em que exerçam sua funções 

o 
o 

o 
• 

CAPÍTULO 1 
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para outro ponto do território nacional ou para o 

exterior terão direito à percepção de diárias, segundo as 

disposições desta Instrução Normativa. 

§ 1° Os policiais militares que 

exercem suas atividades neste Tribunal, os psicólogos e 

assistentes sociais credenciados e os conciliadores 

também farão jus à percepção de diárias, com observância 

de regramento próprio. 

§ 2°  Os prestadores de serviço, com 

contrato direto ou terceirizado, somente receberão 

diárias quando existir previsão expressa nos respectivos 

contratos o pagamento será realizado conforme o disposto 

nesta Instrução Normativa e de acordo com a tabela de 

diárias deste Tribunal, imputando-se a despesa à pessoa 

física, mediante emissão de empenho ordinário em nome do 

beneficiário da diária. 

§ 	3° 	Os 	conferencistas 	ou 

profissionais em situação similar, convidados a proferir 

palestras, prestar consultorias, participar de mesas de 

trabalhos de eventos técnicos culturais ou de natureza 

semelhante, promovidos por este Tribunal, a título 

gratuito, farão jus ao recebimento de diárias a serem 

pagas conforme o disposto nesta Instrução Normativa e de 

acordo com a tabela Anexa I. 

§ 4°  As propostas de concessão de 

diárias a pessoas sem vínculo de trabali o com e 

Tribunal, previstas nos parágrafos anteriv.rs, dev-r-o 

o 
1 

1 
o 



Corregedoria-Geral da Justiça serão submetis há 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ser apresentadas com a devida justificativa, 

explicitando, conforme o caso, os trabalhos a serem 

realizados, a programação do evento ou do curso, ou a 

pauta de reunião que motiva o pagamento das diárias, 

comprovando a necessidade e o interesse da administração, 

inclusive a categoria na qual se enquadra, para o 

pagamento. 

Art. 20  A concessão e o pagamento de 

diárias pressupõem obrigatoriamente: 

I. compatibilidade dos motivos do 

deslocamento com o interesse público; 

II. correlação entre o motivo do 

deslocamento e as atribuições do cargo efetivo ou as 

atividades desempenhadas no exercício da função de 

confiança, do cargo em comissão ou credenciado. 

III. Não se encontrar em gozo de 

férias, licenças e compensatórias. 

Art. 30  É de competência do presidente 

do Tribunal de Justiça autorizar todo deslocamento dos 

o desembargadores, juizes, servidores do Poder Judiciário, 

militares, prestadores de serviços e credenciados, que 

resultar em pagamento de diárias, sejam de 1' ou 2' 

Instâncias. 

§ 10 Os pedidos de concessão de 

diárias em favor de servidores ou magistrados da 

o 
o 

o 
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apreciação do corregedor-geral, que oficiará ao 

presidente deste Tribunal. 

§ 2° Compete ao juiz diretor do Foro 

solicitar diárias a servidores e credenciados de 1a 

Instância, constando a descrição dos serviços a serem 

executados, exceto quando tratar de eventos programados 

pelo Tribunal de Justiça. 

CAPÍTULO II 

DO PEDIDO 

SERVIDORES DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS 

Art. 4° As solicitações de diárias 

para magistrados e servidores de 11  Instância devem ser 

efetuadas pelo juiz diretor do Foro e protocoladas 15 

(quinze) dias antes do inicio do deslocamento, e no 

tocante aos lotados no Tribunal de Justiça, deverão ser 

protocoladas com 05 (cinco) dias úteis de antecedência ao 

deslocamento. 

Parágrafo único. Para os servidores 

lotados neste Tribunal a solicitação deverá conter 

anuência do Coordenador da área. 

Art. 50  O Departamento do Funajuris 

encaminhará à Diretoria de Fórum informações a respeito 

do depósito já efetuado, para elaboração do relatório de 

viagem. 

deve Art. 60  No pedi.  do de diá 
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a. cargo, matricula e CPF do 

b. descrição objetiva dos trabalhos a 

C. 
	identificação 	do 	objeto, 

programação, finalidade e pauta de reunião do evento ou 

curso; 

d. indicação do local ou locais para 

onde o beneficiário se deslocará para realização dos 

trabalhos, bem como o meio de transporte a ser utilizado; 

e. período 	do 	afastamento, 

identificando os horários de saída e chegada; 

f. a autorização do afastamento 

pelo titular do órgão ou entidade e a concessão da diária 

firmada pelo ordenador da despesa. 

Art. 70 	As solicitações de diárias 

serão encaminhadas via sistema aos seguintes setores para 

registro e atuação: 

1 Departamento de Pagamento de Pessoal 

- quando se tratar de servidores, militares, 

conciliadores, terceirizados e assemelhados; 



Art. 90  Os casos excepcionais serão 

justificados ao Presidente do Tribunal. 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE DAS DIÁRIAS 
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II - Coordenadoria de Magistrados 

quando se tratar de solicitação de Magistrados; 

III - Núcleo Setorial de Concurso - 

quando se tratar de profissionais que realizam serviços 

psicossociais. 

§ 10  Após deferimento, os autos serão 

encaminhados ao Departamento do Funajuris para efetuar o 

pagamento. 

§ 20  Efetuado o crédito, o 

Departamento do Funajuris deverá proceder à publicação no 

Diário da Justiça eletrônico - DJe, contendo o nome do 

servidor ou magistrado; o cargo/função ocupado; o 

destino; a atividade a ser desenvolvida; o período de 

afastamento. 

§ 30  A publicação a que se refere o 

parágrafo anterior será posterior ao retorno em caso de 

viagem para realização de diligência sigilosa. 

Art. 80  Não serão assinadas as 

autorizações para depósito em conta, caso o expediente 

não obedeça ao trâmite ora estabelecido. 
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Art. 10 As diárias, incluindo a data 

de partida e a de chegada, destinam-se ao custeio das 

despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento no 

Município, Estado ou Pais de destino, no valor de 01 

(uma) diária por dia trabalhado, conforme valores 

expressos no Anexo 1 deste Normativo. 

§ 10 O valor da diária será reduzido à 

metade nos seguintes casos: 

I. quando o afastamento não exigir 

pernoite fora da sede; 

II. na data do retorno à sede; 

III. quando fornecido alojamento ou 

outra forma de hospedagem por órgão da Administração 

Pública. 

§ 20 Os servidores que em deslocamento 

compuserem a mesma equipe de trabalho receberão idêntico 

valor de diária, correspondente ao maior valor pago entre 

os componentes do respectivo grupo, observado o limite 
• 

fixado no artigo anterior. 

§ 3° As diárias sofrerão desconto 

correspondente ao auxílio-alimentação a que tiver direito 

o beneficiário, exceto em relação às que 

excepcionalmente em fins de semana e feriados. 

são 
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§ 40 Os valores que compõem a Tabela 

do Anexo 1 sofrerão reajustes anual na data base, devendo 

ser aplicado o índice de reajuste salarial dos servidores 

do Poder Judiciário. 

§ 
50  Os servidores, militares e') 

prestadores de serviço que estiverem em deslocamento com 

o magistrado, em assessoramento técnico direto, receberão 

diárias em 70% (setenta por cento) do valor percebido 

pelo desembargador ou juiz, quando ocorrer dentro do) 

Estado, e em 80% (oitenta por cento) fora do Estado. 

Art. 11 O número de diárias pagas por 

beneficiário não poderá exceder a 15 (quinze) por mês, 

salvo em casos excepcionais, quando expressamente 

aprovadas pelo Presidente do Tribunal. 

§ 1°  As diárias excedentes ao limite 

fixado no caput deste artigo deverão ser solicitadas 

antecipadamente, com exposição de motivos que justifiquem 

sua necessidade. 

Art. 12 O disposto no artigo 11 não se 

aplica quando o deslocamento ocorrer em comarcas 

contíguas ou integradas, salvo para realização de estudo 

psicossocial, ou desenvolvimento de atividades em período 

integral. 

Art. 	13 	Aplicam-se 
	

à 	diária 

internacional os mesmos critérios fixados a.ara a 

concessão, pagamento e restituição diári.agas no 
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território nacional. 

§ 1°  As diárias internacionais serão 

concedidas a partir da data do afastamento do território 

nacional e contadas integralmente do dia da partida até o 

dia do retorno, inclusive. 

§ 20  Sendo exigido o afastamento 

pernoite em território nacional, fora da sede do serviço, 

será devida diária integral, conforme valores constantes 

do Anexo I. 

§ 3° Conceder-se-á diária nacional 

integral quando o retorno à sede acontecer no dia 

seguinte ao da chegada no território nacional. 

§ 4° O valor da diária será reduzido à 

metade na hipótese dos §S 20  e 30, desde que fornecido ao 

beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem por 

órgão ou entidade da Administração Pública. 

Art. 14 Os valores das diárias nas 

viagens ao exterior obedecerão à equivalência entre as 

classes indicadas no Anexo 1 desta Instrução, mesmo 

quando a viagem ocorrer em comitiva oficial. 

Art. 15 Quando o afastamento iniciar 

às sextas-feiras ou incluir sábados, domingos e feriados, 

as solicitações de diárias deverão estar expressamente 

justificadas, ficando condicionadas ao deferimento 'o 

presidente do Tribunal de Justiça. 
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Art. 16 A concessão de diárias ficará 

condicionada à disponibilidade orçamentária/financeira 

deste órgão. 

Parágrafo único. As diárias devem ser 

empenhadas de uma só vez. 

Art. 17 As diárias concedidas por dia 

de afastamento da sede do serviço serão pagas 

antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta 

bancária, obedecendo à Tabela de Diárias Anexo 1, exceto 

nas seguintes situações: 

I. em casos de emergência, em que 

poderão ser processadas no decorrer do afastamento; 

II. quando o afastamento compreender 

período superior a 15 (quinze) dias, hipótese em que 

poderão ser pagas parceladamente. 

Parágrafo único. Quando o período de 

afastamento se estender até o exercício seguinte, a 

despesa recairá no exercício em que ele iniciou. 

CAPÍTULO IV 

DA DEVOLUÇÃO DAS DIÁRIAS 

Art. 18 	O desembargador, magistrado 

ou servidor que receber diárias e não se afastar 

antecipar o retorno por qualquer motivo ou 

sede, 

ceber ) 
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diárias em número maior que o período de deslocamento, 

fica obrigado a restitui-las, integralmente, no prazo de 

05 (cinco) dias contados da data prevista para o retorno 

do afastamento. 

Art. 19 	Não havendo restituição no 

prazo de 5 (cinco) dias das diárias recebidas 

indevidamente, o beneficiário estará sujeito ao desconto 

do valor em folha de pagamento do mês respectivo ou, não 

sendo possível, no mês imediatamente subsequente. 

§ 1° Os descontos referidos neste 

artigo serão efetuados independentemente da apuração 

disciplinar das circunstâncias da omissão. 

§ 21  O servidor que incorrer na ação 

prevista no caput deste artigo também ficará impedido de 

receber nova diária por um período de 06 (seis) meses. 

CAPÍTULO V 

Do RELATÓRIO DE VIAGEM, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO 

Art. 20 O servidor beneficiário de 

diárias 	deverá 	apresentar 	à 	Coordenadoría 

Financeira/Funajuris, após o seu retorno à sede, 

relatório circunstanciado de viagem, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias contados da data do 

retorno na sede, sob pena de devolução do valor creditado 

e impedimento de novas concessões e pagamentos de 

benefícios, enquanto perdurar a pendência. 

a 
o 



beneficiários 

empresa fornecedora do bilhete, a título de prest 

bilhete 

apresentar justificativas 

de viagem 

do caput 

Parágrafo 

aérea 

único. Em caso de perda 

ou terrestre, ficam 

deste artigo obrigad 

devidamente certificada 

a 

pela 

o de 

os 

do 
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§ 10  O Formulário de Relatório de 

Viagem (Anexo II) estará disponível na Página do 

Servidor, devendo ser preenchido pelo servidor efetivo 

beneficiário da diária, e anexados os comprovantes do 

deslocamento, para posterior impressão pelo Departamento 

do Funajuris. 

§ 2° O Formulário citado no parágrafo 

anterior, quando se tratar de terceirizados, 

credenciados, militares e conciliadores, deverá ser 

preenchido pelo solicitante, assinado pelo beneficiário, 

escaneando juntamente com os comprovantes do 

deslocamento, e enviado, via sistema, para impressão pelo 

Departamento do Funajuris. 

§ 3° A omissão na apresentação do 

documento de que trata o caput configurará a não 

comprovação da viagem. 

Art. 21 Ficam isentos de apresentação 

de relatório os ocupantes dos cargos especificados nas 

alíneas "a" e "b", do Anexo 1, devendo, porém, apresentar 

o bilhete de viagem, aérea ou terrestre, no prazo de 5 

(cinco) dias do retorno à sede, a título de prestação de 

contas ao Tribunal de Contas do Estado. 
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contas ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 22 Ocorrendo prorrogação da 

viagem, deverá ser elaborado relatório individualizado 

por período solicitado, e encaminhados à Coordenadoria 

Financeira/ Funajuris, com observância do prazo estipulado 

no artigo 18. 

Art. 23 O processo de comprovação deve 

conter os seguintes documentos: 

I. ordem de serviço que concedeu as 

diárias; 

II. nota de empenho ordinário ou cópia 

do empenho estimativo, se for o caso; 

III.liquidação do empenho; 

IV. comprovante de crédito ou guia 

de depósito bancário; 

V. extrato bancário. 

Art. 24 O fiel cumprimento a esta 

Instrução ficará a cargo do juiz diretor do Foro, quando 

se tratar de servidores da 1a Instância, e da 

diretoria-deral, coordenadores, diretores de Departamento 

e assessorias, quando se tratar de servidores da 2 

Instância. 
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Art. 25 Os setores da Secretaria deste 

Tribunal de Justiça deverão zelar pelo planejamento das 

viagens, com a devida justificativa, incluindo o 

cronograma, que deverá ser apresentado no momento da 

solicitação de diárias. 

Art. 	26 	A 	Coordenadoria 	de 

Planejamento da Secretaria deste Tribunal deverá, 

mediante relatório técnico, divulgar a distância entre as 

Comarcas do Estado, atualizando dados, sempre que forem 

instaladas novas Comarcas. 

Art. 27 A autoridade proponente, o 

ordenador de despesas e o beneficiário das diárias 

responderão solidariamente pelos atos praticados em 

desacordo com o disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 28 Os casos omissos serão 

dirimidos pela Presidência deste Tribunal de Justiça. 

Art. 29 Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Publica-se. R-.istra-se 	umpra-se. 
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7.31.6 - O juiz deverá decidir, no prazo de vinte e quatro horas, os 
pedidos de busca e api-eenso feitos pela autoridade policial e/Ou pelo 
Ministério Público.' 
Artigo 2' Este provimento entrará em vigor na data de sua publicaçáo. 
Artigo 2'- Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se Regatre-se. Cumpra-&@- 
C~ 

umpra-se
Cuiabá - MT. 12 de junho de 2012. 

Desentargador MÁRCIO V1DAL 
Coador-Geral da Justiça 
.x. 

Departamento de Orientaçáo e Flscallzaçáo da Secretaria da 
Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá. 15 de maio de 2012. 
NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA 
Deetora do Departamento 

LUSANIL. EGUES DA CRUZ 
Coordenador da Secretaria da Corregedoria 

PROVIMENTO N°21/2012 - CGJ 
sobre a apreciação dos faltos atln.nt*s à Infinda a 

pelo juízo plantonista com ires de atuação no cível. 
4~odor4~1 da Justiça do Estado da Meto Grosso no uso 
de suas atribuições legais previstas nos artigos 31 e 39, alInea "c", do 
Código de Organizaçio e OMaSo Judiciárias do Estado cia Mato Grosso - 
£mQJE e, 

$IDERANI)O a necessidade de elucidar a que~ no sentido de que 
é do plantonista cível para a apreciaçio das medidas 

X~ e demais provldõncias relacionadas aos atos infraclonais 
(representação, pedido de liberdade. v.g) praticados por adolescentes 
durante o plant*o da entr*ncia especiaL 

CONSIDERANDO que a apreclaçáo dos leitos atinentes á Infância o 
Juventude pelo juízo plantonista com área de atuação no cível é justificada 
com fundamento no ECA; 
RESOLVE: 
Artigo 1' - Alterar o liam 1.7.3.1 da CNGC, que passará a ter a seguinte 
radaçio: 

11.3.1- Durante o Plantão Judiciário das Comarcas de Cuiabá, Várzea 
Grande e Rondonópolis os pedidos relacionados à prisão civil e pleitos 
ewolvendo atos infracloneis praticados por adolescente serão de 
competéncla do Juiz da área cível e o reoscímento de Informações ou 
justiãoetivas das atividades (art. 78 § 20, "e", do Código Penal; art 89 da 
Lei n. 9.099/95; e, art. 132, § 10, W. da Lei n. 7.210/1984) doe 
biadcs pela suspensão condicional do processo, suspensão 
cxonal da pena ou livramento condicional, nos termos do Provimento 
n. 08 do Conselho Nacional de Justiça, pelo juízo criminal." 
Artigo 2' - Esta provimento entra em vigor na data de sua publicaçio. 
P. R.. Cumpra-ia, 

obé-MT. l2de junho de2ol2. 

Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 
Corregedoria-Geral da Juatiça, em Cuiabá, 15 de junho de 2012. 
NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA 
Diretora do Departamento 
Visto. 
LUSANIL EGUES DA CRUZ 
Coordenador da Ssaeta'ia da Corregedoria 

EDITAL DE INTiMAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCAUZAÇÃO 
Recurso Administrativo - 09/2012 - Comarca de Cuiabá - Id. 
0039611/2012 
RECORRENTE: SIRLENE CAIJXTO 
RECORRiDO: ALBERTO PAMPADO NETO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CULA.SÁ 
ADVOGADO(S): OR, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB/MT 8.661 
ASSUNTO: Recorre da decisão proferida pela Diretoria do Foro da 

r. 	 
Comarca de CuIabá/MT, concernente ao registro do formal •- paroina 
expedido nos autos de arrolamento n°. 205/2004 da 4' Vara EspecIalIzada 
de Família e Sucessões de Culab&'MT, no qual figura como inventariante 
Muller Miranda de Campos e Inventarlada Una Pinto de Miranda, em razão 
de constar na certidão de óbito que ela era casada e na certidão de 
nascimento que ela era solteira, fato que altera a partilha do bem Imóvel. 

DECISÃO: "(...)Logo, para o devido registro de determinado imóvel, 
necessário se faz a completa qualificação do postulante, bem como do 
proprietário, sendo obrigatório a anotação do estado civil e do regime de 
bens pelo casal adotado, para que assim externe os efeitos patrlmonlals 
referentes aquele bem e decorrentes do casamento. Assim sendo, porém 
não Imputando ser exatamente o caso em apreço, mas, poderia as 
vendedores (herdeiras), ter realizado negócio jur(dico maculado pela 
transmissão "a non domIno", se a "de ctus tiver se casado com o Sr. 
Henrique Camilo Femandes sob determinado regime jurídico. Quanto a 
alegação de transito em julgado da sentença homologatória da partilha, 
não há como visualizar razão ali assistida, máxime porquanto da 
disposição do artigo 472, do caderno processual civil pátrio. Vejamos: 

Art. 472. A sentença faz coisa julgada ás partes entre as quais é 
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas 
ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em 
iltisoonsórclo necessário, todos os Interessados, a sentença produz coisa 
julgada em relação a terceime. Assim sendo, não há como passar 'vista 
W~ e determinar a transmissão de um bem real observando a 
malgrada ilegalidade revestida de justiça. Diante de todo o exposto, 
mantenho a bem lançada decisão da Diretora do Foro, acompanhando o 
parecer do MInistério Público e negando provimento ao recurso Interposto. 
Intimem-se. Às providências. Cu~ 29de maio de 2012. Desembargador 
MARCIO V1DAL Corregedor-Geral de Justiça". 

Departamento de Orientação e FiscalIzação em Cu~ 13 de junho de 
2012. 

Bel'. NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA 
Diretora do Departamento de Orientação e Fiscalização 

INSTRUÇÃO NORMATIVA $002120124DGTJ 

Estabelece normas para autorização e concessão do pagamento de 
dIárias como indenização de despesas com hospedagem, alimentação e 
locomoção urbana em viagens de magistrados e servidores do Poder 
Judiciário. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso das atribuições  que lhe são conferidas pelos artigos 99, 
caput, da Constituição Federal, e 35, Inciso LXXII, do Regimento Interno, 

Considerando a necessidade de alteração da lnstnçio Normativa n. 
04/200910GTJ. publicada em 07/08/2009 no DJE 8150, editada por força da 
RESOLUÇÃO n. 73 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe 
sobre a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder 
Judiciário, resolve: 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art 1° Os desembargadores, juizes e servidores do Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso que se deslocarem, a serviço, em caráter eventual 
ou transitório, da localidade em que exerçam sua funções pera outro 
ponto do ten'ttõrlo nacional ou pam o exterior tarSo direito à percepção de 
diárias, segundo as disposições desta Instrução Normativa. 

§ 10  Os policiais militares que exercem suas atividades neste Tribunal, os 
psicólogos e assistentes sociais credenciados e os conciliadores também 
farão jus á percepção de diárias, com observância de regramento próprio. 

§ 2" Os prutadores de serviço, com contrato direto ou terderizado, 
somente receberão diárias quando existir previsão expressa nos 
respectivos contratos o pagamento será realizado conforme o disposto 

Desembargador MÁRCIO VIDAL 
Cona odor-Geral da Justiça 
.x. 
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nesta Instrução Normativa e de acordo com a tabela de diárias deite 
Trib~ lrrutando-se a despesa à pessoa física, mediante emissão de 
empenho ordinkio em nome do beneficiário da diária. 

§ 39  Os conferencistas ou profissionais em situação similar, convidados a 
pro(erlr palestras, prestar consultadas, participar de mesas de trabalhos 
de eventos técnicos culturais ou de natureza semelhante, promovidos por 
este Tribunal, a titulo gratuito, farão jus ao recebimento de diárias a serem 
pegas conforme o disposto nesta Instrução Normativa e de acordo com a 
tabela Ana= 1. 

§ 4 As propostas de concessão de diárias a pessoas sem vinculo de 
tral,alho com este Tribunal, previstas nos parãgrafoe anteriores, deverão 

apresentadas com a devida Justificativa explicitando, conforme o 
caso, os trabalhos a serem realizados, a programação do evento ou do 
curso, ou a pauta de reunião que motiva o pagamento das diárias, 
comprovando a necessidade e o Interesse da administração, inclusive a 
categoria na qual se enquadre, para o pagamento. 

4  2 

	A concessão e o pagamento de diárias pressupôern 
torlamente: 

I. compatibilidade dos motivos do deslocamento com o Interesse público; 

correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo 
fiffitivo ou as atividades desempenhadas no exercido da função de 
'Mftnça, do cargo em con.ssão ou credenciado. 

III. Não se encontrar em gozo de férias, licenças e compensatórias. 

Art 30 É de competênda do presidente do Tribunal de Justiça autorizar 
todo deslocamento doe desembargadores, juizes, servidores do Poder 
Judiciário, militares, prestadores de serviços e credenciados, que resultar 
em pagamento de diárias, sejam de 10  ou? Instâncias. 
§ jO Os pedidos de concessão de diárias em favor de servidores ou 

magistrados da Corregedoria-Geral da Justiça serão submetidos há 
apreciação do corregedor-geral, que oficiará ao presidente deste Tribunal. 

§ 2° Compete ao juiz diretor do Foro solicitar diárias a servidores e 
credenciados de ia Instância, constando a desalção dos serviços a 
serem executados, exceto quando tratar de eventos programados pelo 
Tribunal de Justiça. 

• TULO II 
DO PEDIDO 
SERVIDORES DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS 

z-a 

As solicitações de diárias para magistrados e servidores de ia 
devem ser efetuadas pelo Juiz diretor do Foro e protocoladas 15 

(quinze) dias antes do Início do deslocamento, e no tocante aos lotados no 
Tribunal de Justiça, deverão ser protocoladas com 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência ao deslocamento. 

Parágrafo único. Para os servidores lotados neste Tribunal a solicitação 
deverá conter anuência do Coordenador da área. 

Art. 50  O Departamento do Funajuns encaminhará à Diretoria de Fórum 
Informações a respeito do depósito Já efetuado, para elaboração do 
relatório de viagem. 

Art. 60  No pedido de diárias deverá constar 
cargo, matrícula e CPF do beneficiário: 

descrição objetiva dos trabalhos a serem executados; 

identificação do objeto, programação, finalidade e pauta de reunião do 
evento ou curso: 

Indicação do local ou locais para onde o beneficiário se deslocará para  

realização dos trabalhos, bem como o meio cia transporte a ser utilizado 

período do afastamento, identificando os horários de salda e chegada; 

a autorização do afastamento pelo titular do órgão ou entidade e a 
concessão da daria firmada pelo ordenador da despesa. 

Art 70  As solicitações de diárias serão encaminhadas via sistema aos 
seguintes setores para registro e atuação: 

1 Departamento de Pagamento de Pessoal - quando se tratar de 
servidores, militares, conciliadores, tercelrizados e assemelhados; 

ti - Coordenadoria de Magistrados - quando se tratar de solicitação de 
Magistrados; 

III Núcleo Setorial de Concurso - quando se tratar de profissionais que 
realizem servigos pslcossocials. 

§ 10  Após deferimento, os autos serão encaminhados ao Ospartarnento do 
Furiajuris para efetuar o pagamento. 

§ 20  Efetuado o crédito, o Departamento do Funajuris deverá proceder à 
publicação no Diário da Justiça eletrônico - DJe, contendo o nome do 
servidor ou magistrado; o cargo/função ocupado: o destino; a atividade a 
ser desenvoMda; o período de afastamento. 

§ 30 A publicação a que se refere o parágrafo anterior será posterior ao 
retomo em caso de viagem para realização de diligência sigilosa. 

,,Aj, $0 Não serão assinadas as autorizações para depósito em conta, 
caso o expediente não obedeça ao trâmite ora estabelecido. 

Art 90 Os casos excepcionais serão Justificados ao Presidente do 
Tribunal. 

CAPITULO III 
DA FINALIDADE DAS DIÁRIAS 
Art, 10 As diárias, Incluindo a data de partida e a de chegada, 

destinam-se ao custeio das despesas com alimentação, hospedagem e 
deslocamento no Município, Estado ou País de destino, no valor de 01 
(uma) diária por dia trabalhado, conforme valores expressos no Anexo 1 
deste Normativo. 

§ l°0 valor da diária será reduzido à metade nos seguintes casos: 

1. quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

II. na data do retomo à sede; 

III. quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgáo 
da Administração Pública. 

§ 20 Os servidores que em deslocamento compuserem a mesma equipe de 
trabalho receberão idêntico valor de diária, correspondente ao maior valor 
pago entre os componentes do respectivo grupo, observado o limite fixado 
no artigo anterior. 

§ 30 As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação 
a que tiver direito o beneficiário, exceto em relação às que são pagas 
excepcionalmente em fins de semana e feriados. 

§ 40  Os valores que compõem a Tabela do Anexo 1 sofrerão reajustes 
anual na data base, devendo ser aplicado o Indice de reajuste salarial dos 
servidores do Poder Judiciário, 

§ 5° Os servidores, militares e prestadores de serviço que estiverem em 
deslocamento com o magistrado, em assessoram~ técnico direto, 
receberão diárias em 70% (setenta por cento) do valor percebido pelo 
desembargador ou juiz, quando ocorrer dentro do Estado, e em 80% 
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Art. 110 número de diárias pagas por beneficiário não poderá exceder a 
15 (quinze) por más, salvo em casos excepcionais, quando 
expressamente aprovadas pelo Presidente do Tribunal. 

§ 14  As diárias excedentes ao limite fixado no capul deste artigo deveráo 
ser solicItadas antecipadamente. com  exposição de motivos que 
justifiquem sua necessidade. 

Art. 120 disposto no artigo 11 não se aplica quando o deslocamento 
ocorrer em comarcas contíguas ou integradas, salvo para realtzaçáo de 
estudo psicouocial, ou desenvolvimento de atividades em período 
integral. 

Art. 13 Aplicam-se à diária internacional os mesmos cntérlos fixados para 
a concessão, pagamento e restituição das diárias pagas no tenitótio 
nacional. 

§ r As diárias Internacionais selo concedídas a partir da data do 
o do territorio nacional e contadas integralmente do dia da 

até o dia do retomo, inclusive. 

§ 2 Sendo exigido o afastamento pernoite em tenitório nacional, fora da 
sede do serviço, será devida diária integral, conforme valores constantes 

3 Conceder-será diária nacional Integral quando o retomo à sede 
acontecer no dia seguinte ao da chegada no território nacional. 

§ 40  O valor da diária será reduzido à metade na hipótese dos § 2' S 30, 
desde que fornecido ao beneficiário alojamento ou outra forma de 
hospedagem por Õrgão ou entidade da Adm4nistraçiO Pública. 

Au. 14 Os valores das diárias nas viagens ao exterior obedecerão é 
equivalência entre as classes indicadas no Anexo 1 desta Instrução, 
mesmo quando a viagem ocorrer em comitiva oficial. 

Art. 15 Quando o afastamento Iniciar às sextas-feiras ou incluir sábados, 
domingos e feriados, as solicitações de diárias deverão estar 
expressarnente justificadas, ficando condicionadas ao deferimento do 
presidente do Tribunal de Justiça. 

á A concessão de diárias ficará condicionada á disponibilidade 
nwcewa deste Õrgào. 

Parágrafo único. As diárias devem ser empenhadas de uma só vez, 

l7 As diárias concedidas por dia de afastamento da sede do serviço 
pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta 

bendaita, obedecendo * Tabela de Diárias Anexo 1, exceto nas seguintes 

situações: 

1. em casos de emergadola, em que poderão ser processadas no decorrer 
do afastamento; 

li. quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, 
N~ em que poderão ser pegas parceladamente. 

Parágrafo único. Quando o período de afastamento se estender até o 
exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que ele Iniciou. 

CAPÍTULO IV 
DA DEVOLUÇÃO  DAS DIÁRIAS 
Art. 180 desembargador, magistrado ou servidor que recebem diárias e 

não se afastar da sede, antecipar o retomo por qualquer motivo ou 
receber diárlas em número maior que o período de deslocamento, fica 
obrigado. restitui-las, integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias contados 
da data prevista para o retorno do afastamento. 

Art. 19 PIão havendo restltuiçáo no prazo de 5 (cinco) dias das diárias 
recebidas Indevidamente, o beneficiário estará sujeito ao desconto do 

§ 10  Os descontos referidos neste artigo serão efetuados 
Independentemente da apuração disciplinar das circunstâncias da 
omissão. 

§ 20 O servidor que Incorrer na ação prevista no caput deste artigo 
também ficará impedido de receber nova diária por um período de 06 (seis) 
meses. 

CAPITULO V 
DO RELATÕR1O DE VIAGEM PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO 
Alt 200 servidor beneficiário de diárias deverá apresentar à 

Coordenadorta Flnancelra/Funajuris, após o seu retomo à sede, relatório 
circunstanciado de viagem, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
contados da data do retomo na sede, sob pena de devolução do valor 
creditado e impedimento de novas concessões e pagamentos de 
benefícios, enquanto perdurar a pendênda. 

§ 10  O Formulário de Relatório de Viagem (Anexo II) estará disponível na 
Página do Servidor, devendo ser preenchido pelo servidor efetivo 
beneficiado da diária, e anexados os comprovantes do deslocamento, 
para posterior Impressão pelo Departamento do Funajuris. 

§ 20 O Formulário citado no parágrafo anterior, quando se tratar de 
tercairizados, credenclados, militares e conciliadores, deverá ser 
preenchido pelo solicitante, assinado pelo beneficiário, escaneendo 
juntamente com os comprovantes do deslocamento, e enviado, via 
sistema, para Impressão pelo Departamento do Funajuris. 

§ 30 A omissão na apresentação do documento de que trata o caput 
configurará a não comprovação da viagem. 

Alt 21 Ficam Isentos de apresentação de relatório os ocupantes dos 
cargos especificados nas alÍneas 'a" e "b', do Anexo 1, devendo, porém, 
apresentar o bilhete de viagem, aérea ou terrestre, no prazo de 5 (cinco) 
dias do retorno á sede, a título de prestação de contas ao Tribunal de 
Contas do Estado. 

Parágrafo único. Em caso de perda do bilhete de vIagem aérea ou 
terrestre, ficam os beneficiários do capul deste artigo obrigados a 
apresentar justificativas devidamente certificadas pela empresa 
fornecedora do bilhete, a titulo de prestação de contas ao Tribunal de 
Contas do Estado. 

Alt 22 Ocorrendo prorrogação da viagem, deverá ser elaborado relatório 
individualizado por período solicitado, e encaminhados à Coordenadorla 
Financeira/Funajurla, com observância do prazo estipulado no artigo 18. 

Alt 230 processo de comprovação deve conter os seguintes 
documentos: 

I. ordem de serviço que concedeu as diárias; 

II. nota de empenho ordinário ou cópia do empenho estImativo, se for o 
caso; 

III.11quldaçào do empenho; 
comprovante de crédito ou guia de depósIto bancário; 

extrato bancário 

Alt 240 fiel cumprimento a esta Instrução ficará a cargo do juiz diretor do 
Foro, quando se tratar de servidores da Ia Insl*nclia, e da difrla-derai, 
coordenadores, diretoras de Departamento e assesaoriaa, quando se 
tratar de servidores da 29 Instância, 

Art. 250s setores da Secretaria deste Tribunal de Justiça deverão zelar 
pelo planejamento das viagens, cem a devida justificati^ incluindo o 
cronograma, que deverá ser apresentado no momento da solicitação de 
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- 	diárias. 

Art. 28 A Coordenadol'ia de Planejamento da Secretaria deste Tribunal 
deverá. mediante relatório técnl00, divulgar a distánda entre as Comarcas 
do Estado, atualizando dados, sempre que forem instaladas novas 
Comarcas. 

Art. 27A autoridade proponente o ordenadol de despesas e o 
benclário das diárias responderlo ariamente pelos atos praticados 
em desacordo com o disposto neste Instrução Normativa. 

Alt 28 Os casos omissos serlo dirimidos pela Presidência deste Tribunal 
de Justiça. 

Alt 29 Esta Instruçáo Normativa entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Ptlica-se. Registra-se. Cumpra-se. 
Cuiabá, 15 dejisiho de 2012. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 
do Tribunal de Justiça 

A lista completa encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 
Eletrônico no final desta Edlçáo. 
dique aqui 

de Anexo 

Aos 	281512012 14:54:18 forem 	distrlbukk*/redistribuídos os seguintes 

CAMARA TRIBUNAL PLENO  
RELATOR(A) DEI. GUMAR TEODORO BORDES 
MANDADO DE SEGURANÇA 52024/2012 Classe: 120 - CNJ 
Origem: COMARCA CAPITAL 
Pr~: 5202412012 
Número Único: 0052024-O8.2012.8.11.0000 
Assunto: PRECATORIO REQUISITORIO 28/1993 
IMPETRANTE(S): MARIA PINHEIRO DE LARA 
ÁRVO~Sr. Dr(a). CELSO MARQUES ARAÚJO 
lebW~. EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 
REDISTRIBUIÇÃO - Artigo 13 Inciso XV - RI -9' Ed. 
MagIstrados Impedidos: DES. PEDRO SAKAMOTO 

QCATOR(A)  DElA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 
EÇÃO DE SUSPEIÇÃO 4441812012 Classe: 1231 - CNJ 

Origem: COMARCA CAPITAL 
Protocolo: 44498/2012 
Número Único: 0044498-67.2012.8.11.0000 
Assunto: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1799712012 
EXCIPIENTE: LUIS APARECIDO BERTOLUCCI JÚNIOR 
ADVOGADO(S): Dr. MILTON VIZINI CORREA JÚNIOR 

EXCEPTO EXMO. SR. DES. JOSÉ TADEU CURY 
DISTRIBUIçÃo - Artigo lo j1j2 - RI 
Magistrados Impedidos: DES. JOSÉ TADEU CURY e DR. LUIS 
APARECIDO BERTOLLUCI JUNIOR 

RELATOR(A) DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓ VOAS 
INVESTIGAÇÃO CONTRA MAGISTRADO 6470112012 Classe: 1731 - CNJ 
Otlg.m COMARCA CAPITAL 

Protocolo: 5470112012 
Número Único: 0054701-11.2012.8.11.0000 
I9VE311GADO: F. C. O. A. R. 
DISTRIBUIÇÃO - Sorteio 
Magistrados psrllclpant.s do sorteio: DES. JOSE TADEU CURY, DES. 
JOSE FERREIRA LEITE, DES. JOSE JURANDIR DE UMA, DES, MARIANO 
ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 
DES. MANOEL ORNELIAS DE ALMEIDA, DES. PAULO DA CUNHA, DES. 
JOSE SILVÉRIO GOMES, DES, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. 
JURACY PERSIANI, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORDES, DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Dá. CARLOS 
ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, DES, LUIZ 
FERREIRA DA SILVA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. 
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 
BARANJAK, DES. MARCOS MACHADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES, PEDRO SAKAMOTO e DES. DIRCEU 
DOS SANTOS 
Magistrados Impedidos: ORA. FLAVIA C. DE AMORIM REIS 

CÂMARA; PRIMEIRA TURMA DE CÂMAA3 CÍVEIS REUNIO4DE  
9IREITOPRNADQ 

RELATOR(A) DEI. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI 
EMBARGOS INFRINGENTES 7966012011 Classe: 208 - CNJ (Opostos nos 
autos do(a) Apelaçáo 8290012009- Classe: CNJ-198) 
Origem: COMARCA CAPITAL 
Protocolo: 79680/2011 
Número Único: 0079660-80.2011.8.11.0000 
Assunto: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 82902009 
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL 5, A. 
ADVOGADO(S): Dr. NAGIB KRUGER 

Dr(a). OUTRO(S) 
EMBARGADO: CARLOS ROBERTO 8EUC 
ADVOGADO(S): Dr. VALDIZ PEREIRA COSTA 

Or(a). OUTRO(S) 
DISTRIBUIÇÃO - Sorteio 
Magistrados particlpant.s do sorteio: DES. ORLANDO DE ALMEIDA 
PERRI, DRA. MAR1LSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. CLARICE CLAUDINO 
DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO e DES. JOÃO FERREIRA FILHO 
Magistradas lmp.dldoa: DRA. RITA SORAVA TOLENT1NO DE BARROS 
e DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS 

0AMARATURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO  
PÚBLICO E COLETIVO 

RELATOR(A) DEI. JOSE SILVÉRIO GOMES 
MANDADO DE SEGURANÇA 54731/2012 Classe' 120 - CNJ 
Origem: COMARCA CAPITAL 

Protocolo: 54731/2012 
Número Único: 0054731-48,2012.8.11.0000 

IMPETRANTE(S): MARIA JOSÉ OLIVEIRA PAZ 
ADVOGADO(S): Dr. BERNARDO MORAIS FILHO 

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 
DISTRIBUIÇÃO. Sortslo 
Magistrados participante* do sorteio: DES JOSE TADEU CURY, DES. 
MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, DR. ANTONIO HORACIO DA 
SILVA NETO, DES, JOSE SILVÉRIO GOMES, DESA. MARIA EROTIDES 
KNEIP BARANJAK e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 
Não foram registrados ImpedImentos. 

RELATOR(A) DES. JOSE SILVERIO GOMES 
MANDADO DE SEGURANÇA 54187/2012 Classe: 120 - CNJ 
Origem: COMARCA CAPITAL 

Protocolo: 54987/2012 
Número Único: 0054987-88.2012.8.11.0000 
IMPETRANTE(S): GENEY PEREIRA RIBEIRO 
ADVOGADO(S): Dr(s). V1NICIUS MAURIC1O ALMEIDA 

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DISTRIBUIÇÃO. Sorteio 
Magistrados psrticlpantes do sorteio: DES. JOSÉ TADEU CURY, DES. 
MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, DR.. ANTONIO HORACIO DA 
SILVA NETO, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, DESA. MARIA EROTIDES 
KNEIP BARANJAK e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 
P410 foram registrados Imnpsdlmentos. 

RELATOR(A) DES. JOSÈ TADEU CURY 
MANDADO DE SEGURANÇA 5411412012 Classe: 120 - CNJ 
Origem: COMARCA DE BRASNORTE 

Protocolo: 54814/2012 
Número Único: 0054614-55.2012,8.11. 0000 
Assunto: BUSCA E APREENSAO DE MENOR 42/2012 
IMPETRANTE(S): V. R. E. 
ADVOGADO(S): Or(a). JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO 

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRASNORTE 
DISTRIBUIÇÃO -Sorteio 
Magistrados particlpantas do sorteio: DES, JOSE TADEU CURY, DES. 
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