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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PROVIMENTO N° 035/2008/CM 

Suspende o pagamento de diárias entre as 
Comarcas Contíguas e dá outras providencias. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a prestação jurisdicional, 

com celeridade e eficiência no andamento processual; 

CONSIDERANDO a edição do Provimento n° 027/20081CM, de 

11/9/2008, que dispõe sobre as Comarcas Contíguas e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a necessidade de se definir critérios para 

concessão de diárias aos servidores que estiverem em diligências entre as Comarcas 

Contíguas, nos termos do artigo 3° do Provimento n° 027/20081CM; 

CONSIDERANDO que desde a edição do Provimento n° 

027/20081CM a quantidade de pedidos de diárias sofreu um elevado acréscimo, podendo 

comprometer pagamentos futuros da mesma natureza; 

CONSIDERANDO a necessidade de um planejamento orçamentário e 

financeiro com vistas a possibilitar o atendimento aos pedidos de diárias de servidores; 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PROVIMENTO N° 035/20081CM 

CONSIDERANDO que a Administração do Poder Judiciário editará 

Instrução Normativa que irá contemplar os critérios necessários ao pagamento das diárias 

previstas no Provimento n° 027/20081CM, 

RESOLVE, ad referendum do e. Conselho da Magistratura: 

Art. 1.0  Suspender o pagamento das diárias previstas no artigo 3° do 

Provimento n° 027/20081CM, de 11/9/2008, para servidores, até a conclusão da Instrução 

Normativa que definirá quais os critérios permissivos para pagamento de diárias entre as 

Comarcas Contíguas, bem como determinar aos Juizes Diretores dos Foros que se abstenham 

de formular pedidos de diárias até a publicação da referida instrução. 

Art. 21  Este Provimento entra em vigor nesta data. 

P. R. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2008. 

Desembargas ir PAULO INÁCIO DIAS LESSA 
Presidente do Conselho da Magistratura 


