
ESTADO DE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA – CRH Nº. 08 , DE 15 DE ABRIL DE 2019. 

Regulamenta a tramitação dos procedimentos 
relativos à licença prêmio, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências. 

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

RESOLVE: 

Art. 1° Regulamentar o trâmite dos processos relativos à concessão, conversão e 
desconversão de licença prêmio formulados por servidores da Primeira e Segunda Instância do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos desta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2° Os procedimentos relativos às matérias previstas no art. 1° desta Instrução 
normativa deverão tramitar por meio do Sistema Controle de Informações Administrativas (CIA), 
na forma eletrônica (virtual), vedado o recebimento na forma física. 

Art. 3° O servidor-requerente deverá preencher o requerimento com as informações 
necessárias à análise do pedido, de acordo com os formulários previstos nos Anexos desta 
Instrução Normativa – disponibilizados no endereço eletrônico wiki.tjmt.jus.br – e realizar 
protocolo diretamente no Sistema CIA, na modalidade “expediente” e, em seguida, remetê-lo à 
Diretoria do Foro, se servidor da Primeira Instância, ou ao Setor de Registro, Autuação e 
Expedição (RAE), da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, se da Segunda 
Instância. 

Art. 4° Devidamente instruídos os autos, o processo será remetido à decisão pela 
autoridade julgadora. 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º À Diretoria do Foro da Comarca ou Setor de Registro, Autuação e Expedição 
(RAE), conforme o caso, ao receber o expediente eletrônico, compete: 

I - conferir as informações cadastradas no expediente e proceder com a autuação no 
Sistema CIA, na forma eletrônica (virtual), nos casos de pedido de concessão dos servidores de 
Segunda Instância e nos casos de pedido de conversão dos servidores de Primeira Instância; 

II - encaminhar os autos: 
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a) ao Serviço de Registro Funcional da 2ª Instância, vinculado à Gerência de 
Cadastro do Departamento de Recursos Humanos, no caso de concessão de licença prêmio de 
servidor da Segunda Instância; 

b) à  Divisão de Cadastro de Pessoal da 2ª Instância, vinculado à Gerência de  
Cadastro do Departamento de Recursos Humanos, no caso de conversão em espécie de servidor 
de Primeira Instância. 

III – encaminhar os expedientes de pedidos de conversão, se servidor de Segunda 
Instância, e de desconversão, se servidor de Primeira e Segunda Instâncias, à Divisão de Cadastro 
de Pessoal de 1ª Instância, para juntar nos respectivos autos. 

IV - enviar e-mail ao servidor-requerente, via Sistema CIA, cientificando-o dos atos 
decisórios; 

V - disponibilizar os atos decisórios no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso, cientificando a parte requerente, na forma do inciso II deste 
artigo; 

VI - monitorar e certificar o decurso de prazo recursal; 

VII – juntar o pedido de reconsideração aos autos respectivos, certificando a 
tempestividade, observando-se o prazo previsto no artigo 22 desta Instrução Normativa e 
encaminhar a autoridade competente. 

VIII - certificar a tempestividade do recurso administrativo, observando-se o prazo 
previsto no parágrafo único do art. 30 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, remetendo-o, 
em seguida, ao Departamento do Conselho da Magistratura; 

VII - encaminhar os autos eletrônicos à Divisão de Cadastro de Pessoal da 1ª 
Instância, vinculado à Coordenadoria de Recursos Humanos, para anotações necessárias. 

Art. 6º Fica atribuído ao Serviço de Registro Funcional da 2ª Instância, vinculado  

à Gerência de Cadastro do Departamento de Recursos Humanos: 

I - a elaborar as informações concernentes à existência ou não de falta injustificada 
do servidor da Segunda Instância, no período do quinquênio solicitado, em observância ao 
parágrafo único do art. 110 da Lei Complementar n° 04/90. 

Art. 7° Fica atribuído ao Setor Sindicância/PAD, vinculado à Gerência de 
Expediente de 1ª e 2ª Instâncias, do Departamento de Recursos Humanos: 

I - prestar informações relativas ao servidor da Segunda Instância, de eventual 
infringência ou não da matéria prevista no inciso I do art. 110 da Lei Complementar n. 04/90, 
juntando-a aos autos. 

Art. 8° Fica atribuído à Divisão de Cadastro de Pessoal da 2ª Instância, vinculado 
à Gerência de Expediente de 1ª e 2ª Instâncias, do Departamento de Recursos Humanos: 
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I - Prestar informações sobre a situação funcional: 

a)  nos processos de concessão e/ou conversão ou desconversão, se de servidor da 
Segunda Instância; 

b) nos processos de conversão ou desconversão, se de servidor da Primeira 
Instância. 

II - Solicitar informações aos órgãos competentes sobre eventual infringência das 
situações previstas no art. 110 da Lei Complementar n. 04/90, no período averbado referente ao 
quinquênio requerido. 

Art. 9° Compete a Divisão de Cadastro de Pessoal da 1ª Instância, vinculado à 
Coordenadoria de Recursos Humanos: 

 
I - se servidor de Segunda Instância, desarquivar os autos de concessão e juntar o 

expediente de pedido de conversão ou desconversão; 
 
II - se servidor de Primeira Instância, desarquivar os autos de conversão e juntar o 

expediente de pedido de desconversão. 
 
III – proceder o registro do resultado do julgamento no Sistema de Gestão de 

Pessoas (SGP), dos procedimentos relativos aos servidores das Primeira e Segunda Instâncias e, 
em seguida, o seu arquivamento, no Sistema CIA. 

Art. 10. Fica atribuído à Divisão de Expediente e Processamento de 1ª e 2ª 
Instâncias: 

I - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo Conselho da 
Magistratura. 

Art. 11. Compete ao Departamento de Pagamento de Pessoal, vinculado à 
Coordenadoria de Recursos Humanos: 

I - prestar informações relativas a eventual pagamento de dias de licença prêmio 
convertida em espécie do quinquênio, objeto do pedido de desconversão. 

Art. 12. Compete à Assessoria da Coordenadoria de Recursos Humanos: 

I - analisar os autos e elaborar as minutas de despacho e decisão do Coordenador 
de Recursos Humanos, quando tratar-se de procedimento relativo a concessão de licença prêmio, 
formulado por servidores da Segunda Instância. 

Art. 13. À Vice-Diretoria-Geral, além das atribuições delegadas na Portaria n° 107, 
de 02 de janeiro de 2019, compete: 

I - minutar decisão presidencial nos procedimentos de conversão em espécie e desconversão 
de licença prêmio, formulados por servidores das Primeira e Segunda Instâncias. 
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Art. 14. Os despachos e decisões deverão ser assinados digitalmente pela autoridade 
subscritora e juntada aos respectivos autos. 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 

Art. 15. O recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Juiz 
Diretor do Foro, do Coordenador de Recursos Humanos e do Presidente do Tribunalde Justiça, 
nos procedimentos previstos no art. 1° desta Instrução Normativa, serão remetidos, via Sistema 
CIA, ao Departamento do Conselho da Magistratura (DCM), para regular trâmite, na fase 
recursal. 

Art. 16. Recebido o processo eletrônico, no âmbito do Conselho da Magistratura, 
os autos serão reclassificados e registrados, e realizada a distribuição ao Relator, mediante sorteio 
pelo sistema. 

Parágrafo único. O Relator poderá determinar a intimação da autoridade que 
proferiu a decisão para, no prazo de cinco dias úteis, prestar informações. 

Art. 17. Fica atribuído ao Serviço de Andamento de Autos – Divisão Judiciária, 
vinculado ao DCM: 

I - receber os autos no Sistema CIA; 

II - proceder com a distribuição, por meio do sistema de sorteio, remetendo os 
autos ao Relator; 

III - certificar eventual causa de prevenção; 

IV - fazer conclusão dos autos aos membros do Conselho da Magistratura; 

V - após o julgamento do Recurso Administrativo, baixar os autos à Divisão de 
Cadastro de Pessoal de 1ª Instância, para anotações necessárias e arquivamento. 

Art. 18. Fica atribuído à Divisão Judiciária, vinculada ao DCM: 

I - confeccionar a ementa do Acórdão, com o resultado do julgamento; 

II - prestar informações necessárias. 

Art. 19. Fica atribuído ao Serviço de Expediente, do DCM: 

I - disponibilizar o Acórdão no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), certificando-se 
nos autos; 

II - cientificar o servidor, por e-mail, no Sistema CIA, dos atos decisórios, 
certificando-se nos autos. 

Art. 20. Não caberá recurso ao Órgão Especial contra os acórdãos do Conselho da 
Magistratura, nos termos da Súmula 33 do Conselho da Magistratura. 
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CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 

Seção I 
Dos Requerimentos de Licença Prêmio 

Art. 21. Observados os procedimentos previstos no art. 3º desta Instrução 
Normativa, o requerimento relativo à concessão, conversão e desconversão de licença prêmio, 
constante dos formulários dos Anexos desta Instrução Normativa, deverá ser preenchido pelo 
requerente com as seguintes informações: 

I - nome completo do requerente; 

II - cargo; 

III - número da matrícula; 

IV - unidade de lotação; 

V - fundamentação legal; 

VI - especificação do quinquênio; 

VII - identificar os dias, em caso de conversão ou desconversão. 

Seção II 
Dos pedidos de reconsideração 

Art. 22. Contra a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro, Coordenador de 
Recursos Humanos e Presidente do Tribunal de Justiça, caberá pedido de reconsideração, no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar da data da ciência do servidor. 

Art. 23. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade julgadora que 
proferiu o ato ou a decisão, não podendo ser renovado. 

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os 
artigos anteriores deverão ser decididos no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 
dos autos pela autoridade julgadora. 

Art. 24. Ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo, a juízo da autoridade 
competente. 

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de 
recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25. Aplica-se a esta Instrução Normativa, no que couber, as disposições 
contidas na Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, na Lei n° 8.816, de 15 de janeiro de 2008, que 
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institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, no Regimento Interno do 
Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso, e na Resolução TJ-MT/TPn° 03, de 12 de abril de 
2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Art. 26. Os atos ordinatórios serão realizados pelo Gestor-Geral da Diretoria do 
Foro, quando tratar-se de procedimento formulado por servidor da Primeira Instância, e pelo 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, se da Segunda Instância. 

Art. 27. Nos casos de deferimento do pedido por decisão singular ou colegiada, os 
autos serão remetidos à Divisão de Cadastro de Pessoal de 1ª Instância, vinculada à Diretoria de 
Recursos Humanos, para fins de proceder com as anotações necessárias na ficha funcional do 
servidor-requerente, e arquivamento dos autos. 

Art. 28. As informações relativas aos procedimentos de concessão de licença prêmio 
tramitados na Diretoria do Foro, serão prestadas pelo setor próprio da Central de Administração 
da respectiva Comarca. 

Art. 29. Presumir-se-á ciente dos atos decisórios encaminhados via e-mail ao 
servidor, após decorridos 48 (quarenta e oito) horas do envio. 

Art. 30. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao 
considerado como data da publicação. 

Art. 31. Compete ao Coordenador de Recursos Humanos dirimir quaisquer dúvidas 
ou interpretações acerca desta Instrução Normativa, submetendo-a ao referendo do Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 31. Os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa tramitarão, no 
Sistema CIA, de acordo com os fluxos previstos no Anexo I. 

Art. 33. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA  
Presidente do Tribunal de Justiça 
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ESTADO DE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

ANEXO I 

Modelo 1 
Requerimento para Concessão e Conversão de Licença Prêmio 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE  

_____________________ 

ou  

SENHOR COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Nome completo do servidor, cargo, matrícula n° 00000, lotação, venho à presenta 
de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 109 da Lei Complementar n° 04/90, requerer a 
concessão de 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente ao quinquênio de (...), bem como a 
conversão de ... (....) meses. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local e data. 

(assinatura) 

NOME DO SERVIDOR 
*(Documento assinado digitalmente) 

*Nota: o documento será, preferencialmente, assinado digitalmente. 
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ESTADO DE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

ANEXO II 

Modelo 2 
Requerimento de Pedido de Reconsideração 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

_____________________ 

ou  

SENHOR COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Processo n° __/ 
CIA 

Nome completo do servidor, cargo, matrícula n° 00000, lotação (...), venho à 
presença de Vossa Excelência (ou Vossa Senhoria, se endereçado ao Coordenador de Recursos 
Humanos), com fulcro no art. 133 da LC 04/90, requerer a reconsideração da decisão que indeferiu 
o seu pedido de concessão de .... (...) meses de Licença Prêmio, referente ao quinquênio de (...), 
pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

(descrever os fatos e o direito) 

(Ao final, descrever o pedido) 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local, e data (por extenso). 

(assinatura) 

NOME DO SERVIDOR 
*(Documento assinado digitalmente) 

*Nota: o documento será, preferencialmente, assinado digitalmente. 
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ESTADO DE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

ANEXO III 

Modelo 3 
Requerimento de Pedido de Reconsideração 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Processo n° __/ 
CIA 

Nome completo do servidor, cargo, matrícula n° 00000, lotação (...), venho à 
presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 133 da LC 04/90, requerer a reconsideração da 
decisão que indeferiu o pedido de conversão de .... (...) meses de Licença Prêmio, referente ao 
quinquênio de (...), pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

(descrever os fatos e o direito) 

(Ao final, descrever o pedido) 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local, e data (por extenso). 

(assinatura) 

NOME DO SERVIDOR 
*(Documento assinado digitalmente) 

*Nota: o documento será, preferencialmente, assinado digitalmente. 
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ESTADO DE MATOGROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

ANEXO IV 

Modelo 4 
Petição de Recurso 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Processo n° __/ 
CIA 

Nome completo do servidor, cargo, matrícula n° 00000, lotação (...), venho à 
presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 134 da LC 04/90, apresentar as razões de Recurso 
em face da decisão proferida nos autos acima epigrafados, que indeferiu o pedido de concessão 
(ou conversão ou desconversão) de .... (...) meses de Licença Prêmio, referente ao quinquênio de 
(...), pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

(descrever as razões do Recurso) 

(Ao final, descrever o pedido) 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local, e data (por extenso). 

(assinatura) 

NOME DO SERVIDOR 
*(Documento assinado digitalmente) 

*Nota: o documento será, preferencialmente, assinado digitalmente. 
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