
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I - quando for surpresa a sua comarca ou vara e não aceitar outra que se encontre vaga; 
II - quando for mudada a sede do Juízo e não quiser acompanhar a mudança; 
III - quando decretada a sua remoção por interesse público e não houver vaga; 
IV - no caso de disponibilidade compulsória e definitiva com vencimentos proporcionais. 

§ 1º Restaurada a comarca ou vara, ou voltando a sede ao lugar primitivo, o Tribunal designará o 
respectivo Juiz em disponibilidade, o qual deverá assumir o cargo, no prazo legal, tão logo seja publicado o ato pelo Presidente 
do Tribunal, sob pena de considerar-se abandonado o mesmo cargo. 

§ 2º A disponibilidade compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, será 
decretada quando, não sendo caso de perda do cargo por indignidade em  razão de incapacidade moral, se reconhecer a 
existência de interesse público para o afastamento do magistrado do exercício efetivo da função judicial. 

§ 3º Ocorrendo qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, o Corregedor-Geral da Justiça 
providenciará a abertura de sindicância reservada, que será remetida ao Tribunal. 

 
CAPÍTULO X 

DA APOSENTADORIA 
 

Art. 194 A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade ou por invalidez comprovada, e 
facultativa, após trinta anos de serviço público, e em todos esses casos, com vencimentos integrais. 

 
Art. 195 No dia em que completar setenta anos de idade, o magistrado deixará o exercício do cargo e o 

Presidente do Tribunal comunicará o fato ao Tribunal Pleno que decretará incontinente a aposentadoria, baixando o ato 
necessário. 

 
Art. 196 Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma proporção dos aumentos de 

vencimentos concedidos, a qualquer título, aos magistrados em atividade. 
 
Art. 197 Todas as vantagens percebidas pelo Magistrado, na data de sua aposentadoria, ficarão 

incorporadas aos proventos bem como as que, em leis posteriores forem concedidas ao Magistrado em atividade. 
Parágrafo único A lei orçamentária do Estado designará dotação específica para pagamento dos 

proventos da aposentadoria dos Magistrados, cuja percepção será feita perante a Secretaria do Tribunal de Justiça. 
 

Art. 198 Aposentado o Magistrado, seus proventos serão, desde logo, determinados pelo Conselho da 
Magistratura, até que sejam fixados definitivamente. 

 
Art. 199 O tempo de serviço será provado por meio de certidão passada pela Secretaria do Tribunal de 

Justiça. 
 

Seção Única 
Da Incapacidade Física ou Mental 

 
Art. 200 A aposentadoria compulsória dos magistrados, por incapacidade física ou mental, será precedida 

de processo disciplinado no Regimento Interno do Tribunal, que terá início por ordem do Presidente do Tribunal, de Ofício, por 
representação do Corregedor-Geral da Justiça ou de um terço, pelo menos, dos membros do Tribunal. 

 
CAPÍTULO XI 

DA EXONERAÇÃO 
 
Art. 201 A exoneração dos Juizes vitalícios dar-se-á pedido, e dos Juízes substitutos nesta e na forma do 

parágrafo único do artigo 150. 
Parágrafo único Ao magistrado sujeito a processo administrativo ou judicial não será concedida 

exoneração enquanto não for julgado e cumprida a pena que não importe em demissão, caso aplicada. 
 

 
 


