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Expediente n.: 
	

001 1575-03.2015.8.1 11. 0000 

Assunto: 
	

Proposição 05/2015. Reajuste do valor das diárias. 

Vistos etc. 

1. Por iniciativa do então presidente deste Sodalício, Desembargador Orlando de 

Almeida Perri, tem-se proposição para reajuste do valor das diárias, tendo por 

parâmetro a Resolução n. 545/2015 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 

22.1.2015. 

2. A Coordenadoria de Planejamento (COPLAN) apresentou a Informação n. 

20/2015 (fis. 18-20), anotando que o PTA/2015 (Plano de Trabalho Anual), 

referente a verba indenizatória em questão, foi pautado pelos valores indicados 

pelo Provimento n. 11/2014-CM. Igualmente, informa que a proposta em análise 

acarretará aumento médio de 42% (quarenta e dois por cento) no valor das 

diárias, que será compensado com a quantidade de diárias possíveis no 

orçamento ordinário. 

3. É o que basta relatar. 

4. Consta da proposição inicial a seguinte justificativa: 

Em que pese a recente modificação nos valores das diárias, 

promovida pelo Provimento n. 11/2014 do Conselho da Magistratura, 

é certo que tais reajustes devem acompanhar o mercado, que, não 

raras vezes, se apresenta com valores de alimentação, hospedagem e 

locomoção - finalidade das diárias - superiores ao valor das diárias 

pagas pelo Poder Público. É preciso, pois, sempre manter o valor da 

diária atualizado frente ao mercado de alimentação, hospedagem e 
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transporte, de modo a se alcançar um valor suficiente para cobrir as 
despesas dessa natureza, que são dispendidas pelos Membros e 

Servidores que se deslocam para fora da sua área de atuação, a bem da 

Administração. A'propósito, o TCE/MT, nos autos n. 28.730-0/2013, 
ao decidir sobre a possibilidade do pagamento de diárias posterior ao 
deslocamento, deixou expresso que "(...) agente público não pode 
suportar com recursos próprios despesas incorridas no exercício das 
atribuições de seu cargo... ( ... )". Sob esse enfoque, acredito que o 
novo modelo de fixação dos valores de diárias, anunciado pela 
Resolução n. 545/2015 do STF, é exemplo a ser seguido, pois 

apresenta critério automatizado que melhor acompanha a 
desvalorização da moeda, além do que condiz com a eficiência da 
Administração Pública, que, a princípio, não necessitará promover 
procedimentos burocráticos e morosos para imprimir novos reajustes 
às diárias. Em razão da não definição de critérios para reajuste das 
diárias na Instrução Normativa n. 6/2014-DGTJ, acredito ser o melhor 
momento para fazê-lo, trazendo para a nossa realidade o ótimo 

exemplo criado pelo STF com a Resolução n. 545/2015. 

5. De fato, é inegável que houve aumento considerável dos custos com 

hospedagem, alimentação e deslocamento, movimento influenciado não apenas 

pela oscilação da economia nacional, mas também em razão da recente realização 

da Copa do Mundo de Futebol. Este movimento de encarecimento das despesas 

custeadas pelo pagamento de diárias não apresenta sinais de recuo, havendo 

indicativos claros de sua estabilização em patamares elevados. 

6. Logo, a revisão dos valores pagos a título de diárias é medida imperativa, a fim 

de que não se onere a renda pessoal de magistrados e servidores quando em 

deslocamento a serviço da Instituição. 

7. Nesse sentido, os percentuais de reajuste adotados pela Resolução n. 545/2015.-

STF. são aqueles que melhor refletem a realidade dos custos do setor hoteleiro e 

de alimentação, sendo, a priori, suficientes para o adequado custeio das despesas 

dessa natureza. 
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8. 	Neste ponto, merece destaque a Instrução Normativa n. 31, de 06 de fevereiro de 

2015, editada pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de definir novos 

critérios para fixação dos valores de diárias devidas aos magistrados e servidores. 

Segundo referido ato, o CNJ instituiu a seguinte tabela de diárias: 

Beneficiário Diária 
Nacional 

Diária 
Internacional 

Conselheiro R$ 1.125,43 US$ 727,00 
Juiz Auxiliar R$ 1.069,16 US$ 691,00 
Analista Judiciário ou ocupante de Cargo em 
Comissão 

R$ 618,99 US$ 400,00 

Técnico Judiciário ou ocupante de Função 
Comissionada R$ 506,45 US$ 327,00 

9. Como se percebe, o órgão de controle externo do Poder Judiciário alinhou o 

valor de suas diárias àquele definido pelo Supremo Tribunal Federal, ato que 

ratifica o acerto dos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. 

10. Ademais, vela mencionar outras unidades da Federação já adotam a sistemática 

de reajuste por simetria com os patamares utilizados pelo Supremo Tribunal 

Federal. É ø que se denota, a título exemplificativo, da Portaria n. 1269/2009 do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Portaria n. 01/2014 do Tribunal de Justiça 

do Estado de Rondônia e Resolução n. 08/2009 do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná. 

11. E não é demais que se diga: a disciplina instituída pela Resolução n. 545/2015 do 

Supremo Tribunal Federal está plenamente de acordo com as normas 

regulamentares previstas na Resolução n. 73/2009 do Conselho Nacional de 

Justiça, diploma do qual se destaca: 

Art. 61  As diárias concedidas aos magistrados serão escalonadas 
e terão como valor máximo o correspondente à diária paga a Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 10  Os servidores perceberão, no máximo, 60% (sessenta por 
cento) do valor da diária a que tem direito Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 
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§ 2° O servidor que se deslocar em equipe de trabalho receberá 

diária equivalente ao maior valor pago entre os demais servidores 

membros da equipe. 

12. Embora os valores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho 

Nacional de Justiça sejam adequados e razoáveis, a disciplina orçamentária e 

financeira do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não permite, neste 

momento, a pronta equiparação dos valores. 

13. Desta forma, entendo adequados à realidade orçamentária e financeira do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como suficientes para o custeio das 

despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, o pagamento de diárias 

com base nas seguintes regras: 

Beneficiário Fora do Estado Dentro do Estado Internacional 

Desembargador 80% da diária paga 
aos Ministros do STF 

75% da diária fora 
do Estado 

75% da diária paga  
aos Conselheiros do  
CNJ 

Juízes 90% da diária de 
Desembargador 

80% da diária de 
Desembargador 

80% da diária de 
Desembargador 
60% da diária de 
Desembargador 

Direção (DG, VDG e 
Coordenadores) 

60% da diária de 
Desembargador 

50% da diária de 
Desembargador 

Servidores, prestadores de 
serviço, militares e 
colaboradores eventuais 

50% da diária de 
Desembargador 

40% da diária de 
Desembargador 

40% da diária de 
Desembargador 

14. Transposta a regra referencial para valores atuais, tem-se o seguinte quadro de 

valores: 

Beneficiário Fora do Estado Dentro do Estado Internacional 
Desembargador R$ 900,35 R$ 675,26 US$ 545,25 
Juízes R$ 810,31 R$ 540,21 US$ 43620 
Direção (DG, VDG e 
Coordenadores) R$ 540,21 R$ 337,63 US$ 327915 

Servidores, prestadores de 
serviço, militares e 
colaboradores eventuais 

R$ 450,17 R$ 270,10 US$ 218510 
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Já em relação às viagens internacionais, 

15. Razão disso, a bem do equilíbrio orçamentário, ratifico em parte,  ad referendum 

do Conselho da Magistratura, a proposta originária apresentada pelo então 

presidente desta Corte, na forma da minuta substitutiva que acompanha a 

presente decisão. 

16. Por conseguinte, diante dos termos da minuta ora aprovada, restam 

desnecessárias as alterações propostas no artigo 7°, §21, e artigo 14 da Instrução 

Normativa n. 6/2014-DGTJ. 

17. Ao Departamento do Conselho da Magistratura para confecção do Provimento, 

nos termos da minuta que acompanha a presente decisão. 

18. Após, aos demais membros. 

Cuiabá/MT, 13 de agosto de) 15. 

arga cor P U,LODACUN 

Presidente do Tribunafd çTíiça. 
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PROVIMENTO N. 	/2015/CM 

(MINUTA) 

Estabelece novos valores para o pagamento de diárias como 

indenização de despesas com hospedagem, alimentação e 

locomoção urbana em viagens de Magistrados e Servidores 

do Judiciário, revogando o Provimento n. 11/20141CM. 

O PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições 

legais, especialmente as disposições constantes dos artigos 28, XXXVIII e 289, 

II, "d", do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; 

Considerando que este Egrégio Tribunal de Justiça deve 

observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; 

Considerando a necessidade de atualizar os valores para o 

pagamento de diárias como indenização de despesas com hospedagem, 

alimentação e locomoção urbana, conforme determinação da Resolução n. 73, 

de 28-4-2009, e da Instrução Normativa n. 6/2014- DGTJ, de 18-8-2014. 

Considerando o parâmetro automatizado criado pela 

Resolução n. 545/2015 do STF para reajuste das diárias pagas pela Suprema 

Corte; 

Considerando a necessidade de preservar o equilíbrio 

orçamentário e financeiro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

6/7 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RESOLVE: 

Art. 10  - Fixar os valores das diárias pagas aos 

Desembargadores, Juízes, Direção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(Diretoria Geral, Vice-Diretoria Geral e Coordenado rias), Servidores, 

Prestadores de Serviços, Militares e Colaboradores Eventuais, conforme tabela 

abaixo: 

BENEFICIÁRIO FORA DO 
ESTADO 

DENTRO DO 
ESTADO INTERNACIONAL 

Desembargador 
80% da diária paga 
aos Ministros do 
STF 

75% da diária fora 
do Estado 

75% da diária 
internacional paga 
aos Conselheiros do 
CNJ 

Juízes 90% da diária de 
Desembargador 
60% da diária de 
Desembargador 

80% da diária de 
Desembargador 
50% da diária de 
Desembargador 

80% da diária de 
Desembargador 

Direção (DG, VDG e 
Coordenadores) 

60% da diária de 
Desembargador 

40% da diária de 
Desembargador 

Servidores, prestadores de 
serviço, militares e 
colaboradores eventuais 

50% da diária de 
Desembargador 

40% da diária de 
Desembargador 

Art. 21  - Este Provimento entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando o Provimento n. 11/2014/CM, de 16-4-2014. 

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

Cuiabá/MT, 	de 	 de 2015. 

Desembargador PAULO DA CUNHA, 

Presidente do  Tribunal  de  Justiça. 
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