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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDTCIÁRJO 

TRlBUNAL DE JUSTIÇA 

PORTARIA N.o 889120 ll1CRH 

Regulamenta, no âmbito do Poder ludiciario 
do Estado de Mato Grosso, o controle de 
frequência e registro de ponto de seus 
servidores. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os horários de 
entrada e saída ao expediente diário dos servidores do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nO 9.53212011, de 
20.05.2011, que fixa a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso em alteração à Lei nO 8.814, de l5.0 J .2008, bem como na 
Portaria n" 613/20 11/CRH, de 24.05.20 li, 

RESOLVE: 

Art. 10 É obrigatório o registro de ponto eletrônico, a todos os 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante coleta de dados 
por impressão digital ou por cartão de proximidade em Relógio de Ponto Biométrlco, 
que deverá ser efetuado na entrada e na salda do expediente, pelo próprio servidor. 

§ 10 O intervalo intrajornada (para repouso e alimentação), fica 
liberado do registro de ponto biométrico. 

§ 10 Em caso de flagrante de registro de ponto por outro 
servidor ou empréstimo do cartão de proximidade para que outro servidor registre o 
ponto, ambos estarão sujeitos a penalidades administrativas; 

Ar1. r No âmbito do Tribunal de Justiça, fica facultada a 
adesão ao registro de ponto eletrônico nas seguintes situações: 

I. Servidores ocupantes dos cargos de Diretor-Geral, Vice-Diretor Geral, 
Coordenadores, Diretores de Departamento; 
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lI. Servidores que estejam à disposição da Presidência, Vice-Presidência, 
dos Gabinetes dos Desembargadores, dos Juízes Substitutos de 2° Grau 
de Jurisdição, dos Juízes Auxiliares, do Gabinete da Corregedoria
Geral da Justiça e do Gabinete da Diretoria-Geral. 

§ 10 A frequência dos servidores enquadrados nas situações 
acima, que não aderirem ao registro de ponto eletrônico, deverá ser atestada , 
mensalmente, por meio de relatório enviado à Coordenadoria de Recursos Humanos 
pelos seguintes gestores : 

a) Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, para 
os servidores lotados nas respectivas unidades; 

b) Desembargadores, Juízes Substitutos de 2° Grau de Jurisdição e 
Juízes Auxiliares para os servidores lotados nos respectivos 
gabinetes; 

c) Diretora-Geral para os servidores lotados no gabine[e da 
Diretoria-Geral , Vice-Diretoria Geral e dos Coordenadores; 

d) Coordenadores para os Diretores de Departamento . 

§ r Os servidores que possuem a faculdade prevista no capul 

deste artigo, deverão formalizar comunicação à Coordenadoria de Recursos Humanos 
por meio eletrônico. 

Art. 3° Em relação ao horário de entrada e de saída haverá uma 
tolerância de 15 (quinze) minutos, para mais ou para menos. 

Art. 40 A entrada antecipada será mera liberalidade, salvo se o 
servidor for convocado por imperiosa necessidade de serviço. 

§ 10 Se a entrada antecipada ocorrer por convocação, o servidor, 
a critério do Gestor, poderá antecipar a saída em igual tempo ou creditar o período 
excedente no banco de horas . 

Art. 5° O servidor poderá sair antecipadamente, solícitando 
autorização verbal do Gestor e, em até 03 (três) dias úteis subsequentes à saída 
antecipada, requerer diretamente no SCP - Sistema de Controle de Ponto, o débito no 
banco de horas. 

Art. 60 A entrada atrasada acarretará as seguintes 
consequências : 
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J - se ocorrer fora do limite de tolerância, o tempo em atraso será 
descontado da remuneração; 
11- se ocorrer dentro do limite de tolerância, de 15 minutos depois do 
horário previsto, o servidor poderá atrasar o horário de saída em igual 
tempo. 

§ 1. 0 Na hipótese do inciso l deste artigo, O servidor poderá, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, apresentar justificativa por meio do sep - Sistema de 
Controle de Ponto e caso seja deferida pelo Gestor da Unidade, o tempo faltoso poderá 
ser debitado do banco de horas. 

§ 2.° Na hipótese do inciso II deste artigo, caso o servidor não 
efetue a compensação no mesmo dia, o tempo em atraso será debitado 
automaticamente do banco de horas. 

A rt. 70 A saída atrasada, com exceção da hi pó tese prevista no 
inciso II do art. 6° desta Portaria. será considerada liberalidade e não gerará qualquer 
direito para o servidor. 

Parágrafo Único. Se o atraso decorrer de ordem superior, o 
tempo excedente será creditado no banco de horas, desde que convocado 
extraordinariamente. 

Art. 8° Nos casos de atrasos e ausências, não justificados, na J~ 
(terceira) ocorrência no mês, o Gestor da Unidade deverá advertir o servidor. 

Parágrafo Único. Se o comportamento perdurar, na 23 

(segunda) advertência, devidamente anotada no sistema, em campo próprio, o Gestor 
da unidade será notificado, via sistema, para as providências cabíveis, inclusive 
abertura do competente processo administrativo disciplinar. 

Art. 9° O servidor que faltar ao serviço, sem saldo no banco de 
horas, poderá requerer ao Gestor, por meio do sep - Sistema de Controle de Ponto, 
justificando os motivos que ensejaram a ausência, a sua conversão em falta justificada, 
com consequente desconto em folha de pagamento. 

§ 1° O requerimento deverá ser interposto em até 03 (três) dias 
úteis subsequentes, via sistema. Findo esse prazo, a falta será considerada como 
injusti ficada, com o devido desconto em folha de pagamento. 
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§ r Em havendo deferimento do pedido, o servidor poderá 
compensar a falta até o mês subsequente ao da sua ocorrência ou, se preferir, utilizar o 
crédito que possua no banco de horas ou de compensatórias. 

§ 3° Caso o servidor nâo efetue a compensação no prazo 
previsto no caput deste artigo, a falta ocorrida será descontada de sua remuneraçâo. 

Art. 10° Compete ao Gestor da Unidade, assim entendidos os 
Coordenadores, Diretores de Departamento e Chefes de Gabinete : 

1 - Analisar no SCP - Sistema de Controle de Ponto, até o 
segundo dia útil do mês subsequente, os requerimentos a ele endereçados, relacionados 
ao controle de frequência; 

n - Realizar previamente as convocações extraordinárias, 
estritamente necessárias ao bom funcionamento da área, observadas as nonnativas 
para Horas Extras e Banco de Horas. 

Art. 110 Será disponibilizado, pelo prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a partir da publicação desta Portaria, aos servidores com inconsistências no 
ponto, para que solicitem, por meio de requerimento em campo já existente no Portal 
dos Servidores - SCP - Sistema de Controle de Ponto, à análise de seus Gestores de 
Unidades, relativas a janeiro/20 11 a maio/20 ll. 

§ 1 ° Os Gestores mencionados no artigo 10° deste, no mesmo 
prazo estipulado no capuf deste artigo, terão de efetuar os lançamentos a eles 
delegados, quando da verificação das inconsistências no ponto dos servidores, sempre 
por meio do Portal dos Servidores - sep - Sistema de Controle de Ponto, tais como: 
pedidos de licenças-gala, licenças-prêmio, viagens a serviço, plantões judiciários etc. 

§ r As inconsistências de ponto não analisadas pelos Gestores, 
no prazo acima estabelecido, serão encaminhadas para desconto . 

§ 3° Após as inconsistências terem sido encaminhadas para 
desconto, o servidor terá o prazo máximo de 02 (dois) meses, após o desconto 
efetuado, para solicitar o ressarcimento, ao Coordenador de Recursos Humanos, 
mediante requerimento justificado, com a anuência de seu Gestor. 

Art. Ir Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral 
do Tribunal de Justiça. 
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Art. 13° A presente regulamentação passara a ser apl icada nas 
Comarcas a medida em que os Relógios de Ponto Biométricos forem implementados. 

Art. 14° No âmbito do 1° Grau, caberá ao Juiz Diretor do 
Fórum baixar nonnativas próprias respeitadas as regras gerais desta Portaria. 

Art. ]5° Ficam revogadas todas as autorizações para dispensa 
de registro de ponto, emitidas anterionnente a esta Portaria. 

Art. 16° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial os capítulos I, lI, TIl, IV da 
Portaria n° 79812008/CRH, de 19.11.2008. 

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

Cuiabá, 31 de agosto de 

Desembargador 
Presi 

SANTOS FILHO 


