
    ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

  

  

o 

o 

Ofício Circular n. 03/2015-DG-TJ 
	

Cuiabá, 15 de abril de 2015. 

Prezado(a) Coordenador(a)/Diretor(a)/Gestor(a), 

Prezado(a) Servidor(a), 

Ante ao grande volume de pedidos de diárias que são 

submetidos à análise da administração (Diretoria-Geral e Presidência), dos quais 

muitos formulados sem observância às regras contidas na Instrução Normativa N. 

6/2014-DGTJ, que estabelece normas para solicitação, concessão e pagamento de 

diárias, bem como emissão de passagens no âmbito do Poder Judiciário, e estando a 

administração atenta ao necessário cumprimento da instrução, sobretudo, no que diz 

respeito à sua postulação, e com o objetivo maior de assegurar a racionalidade e 

legalidade dos procedimentos, reiteradamente fiscalizados pelo Tribunal de Contas 

do Estado, necessário se faz destacar os pontos mais relevantes do normativo e que 

devem ser cumpridos pelos postulantes. 

No que tange à COMPETÊNCIA para autorização das 

diárias o regramento dispõe: 

"Art. 40 - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça 

autorizar todo deslocamento dos Desembargadores, Juízes e Diretor-

Geral e, por delegação ao Diretor-Geral autorizar o deslocamento dos 

servidores, militares, prestadores de serviços, credenciados e 

conferencistas, ou profissionais em situação similar, que resultar em 

pagamento de diárias, sejam de l ou 20  Instâncias." 

" 1" Compete ao Juiz-Diretor do Fórum solicitar diárias a 

seus servidores e credenciados, constando a descrição dos serviços a 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, SIN. - CPA 
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ - MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000 



* 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

serem • executados, exceto quando se 'fratar de- eventos 

programados pelo Tribunal de Justiça." 

Com relação à CONCESSÃO de diárias, é certo afirmar 

que sua autorização prévia ao deslocamento do servidor,  devendo obedecer aos 

termos da instrução normativa, em especial, no que se refere ao procedimento 

descrito no seu Capítulo II - Do Pedido, Análise, Autorização e Pagamento das 

Diárias, que estabelece: 	 o 
"Art. 50 - A solicitação de diárias deverá ser protocolada 

somente eletronicamente, por meio do Sistema de Diárias, no prazo de 

quinze (15) dias antes do início do deslocamento, quando se tratar de 

pedidos advindos da Primeira Instância, e no prazo de cinco (5) dias 

úteis de antecedência ao deslocamento, quando de Segunda Instância, 

sempre com anuência superior.(g.n.) 

(...) 

As situações que se enquadrarem, como exceção, à regra 

estabelecida serão submetidas à consideração da Presidência do Tribunal como o 
situações imprevistas e emergenciais, devidamente justificadas e comprovadas pelo 

postulante, a teor do que estabelece a norma em comento: 

" 21  - Em situações imprevistas e emergenciais, 

devidamente justificadas e comprovadas, pode o Presidente do 

Tribunal, excepcionalmente, deferir o pagamento de diárias, que serão 

protocoladas por meio fisico, e poderão ser processadas no decorrer do 

afastamento." 

"§ 3° - O pedido de concessão de diárias realizado fora do prazo 

estabelecido no caput deste artigo e de seu §1°, desde que verificadas as 

peculiaridades do caso pelo ordenador de despesas, poderá ter reembolso 
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autorizado, excepcionalmente, mediante a apresentação dos 

comprovantes das despesas (notas fiscais originais), não podendo que o 

valor da indenização ultrapassar o correspondente à diária do período, 

devendo o pagamento ser efetuado no mesmo exercício financeiro." 

Outro aspecto a ser considerado na postulação do pedido 

de diárias diz respeito à obrigatoriedade de constar os dados exigidos no Artigo 7° da 

normativa (preenchimento do pedido no sistema), abaixo transcritos: 

Art. 70 - No pedido de diárias deverá constar: 

a) nome, cargo, matrícula, CPF do beneficiário e o número-da 

conta-movimento (exceto conta-salário ou poupança) para depósito do 

valor; 

b) descrição objetiva dos trabalhos a serem executados; 

c) identificação do objeto, programação, finalidade e pauta de 

reunião do evento ou curso; 

d) indicação do local de origem e destino para onde o beneficiário 

se deslocará para realização dos trabalhos, bem como o meio de 

transporte a ser utilizado; 

e) indicação da data efetiva da partida e da chegada, inclusive 

com o horário previsto para o término do evento ou curso. 

De se ressaltar que o preenchimento do pedido na forma 

preconizada no normativo interno irá contribuir para uma tramitação mais célere do 

pleito, conferindo a segurança necessária ao procedimento. 

O pedido de diárias formulado no sistema tem a regular 

tramitação pelas seguintes áreas: Coordenadoria de Recursos Humanos (DPP), 

Diretoria Geral e Coordenadoria Financeira (FUNAJURIS). Somente após o trâmite 
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necessário perante às áreas ó pedido postulado será autorizado com o ëfetivo 

pagamento pelo Departamento competente. No caso de formalização de pedido de 

passagens serão inseridos no fluxo a Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial e 

Escola dos Servidores. 

A concessão e o pagamento de diárias pressupõem a 

compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; correlação 

entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo efetivo com as atividades 

desempenhadas e, ainda, não encontrar o beneficiário em recesso, gozo de férias, 

licenças e compensatórias (Artigo 3°). A solicitação de diárias em desconformidade 

com os pressupostos aqui mencionados não será autorizada. 

Quanto à correlação entre o número de diárias requerido e 

os dias de atividades justificadoras do deslocamento, é imperativo destacar o 

comando legal, assim definido: 

"Art. TIO - As diárias, incluindo a data de partida e a de retorno, 

destinando-se ao custeio das despesas com alimentação, hospedagem e 

locomoção, ocasionadas pelo deslocamento do magistrado, servidor ou o 

agente público, da localidade onde tem exercício, corresponderão aos 

dias das atividades justificadoras do deslocamento, salvo se, em razão da 

distância, dos meios ou horários de transporte ou do evento, for 

aconselhável antecipar ou adiar a partida ou retorno. 

§10 - O valor da diária será reduzido à metade nos seguintes 

casos: 

1 - Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

II- na data do retorno à sede; 

III- quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem 

por órgão da Administração Pública." 
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Na hipótese do deslocamento ocorrer entre comarcas 

contíguas não serão concedidas diárias, salvo para realização de estudo psicossocial 

ou desenvolvimento de atividades em período integral (art. 12). 

Outro aspecto que merece atenção é quando o afastamento 

ocorrer nas sextas-feiras, ou incluir sábados, domingos e feriados, situação em que o 

postulante deverá proceder conforme o disposto no Art. 15: 

"Art. 15 - deverá ser justificado o pedido de pagamento de 

diárias quando o afastamento se iniciar às sextas-feiras ou incluir 

sábados, domingos e feriados." 

Por força do art. 17 da IN 06/2014-DGTJ, e por ser a diária 

verba de natureza indenizatória com finalidade certa e determinada, os servidores 

que receberem diárias deverão apresentar relatório de viagem à Coordenadoria 

Financeira/FUNAJURIS, no prazo improrrogável de cinco (5) dias contados do 

primeiro dia útil após a data do retorno à sede, sob pena de devolução do valor 

creditado, bem como de impedimento de novas concessões e pagamento de 

benefícios enquanto perdurar a pendência. 

Em caso de prorrogação de viagem, o beneficiário deverá 

observar o que dispõe o art. 19 da IN 06/2014-DGTJ, que disciplina o seguinte: 

"Art. 19 - Havendo prorrogação da viagem, o beneficiário de 

diárias: 

1) 	Elaborará relatório individualizado das atividades 

desenvolvidas no período prorrogado, encaminhando-o à Coordenadoria 

Financeira/FUNAJURIS, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

primeiro dia útil após a data de retorno à sede. 
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II) Solicitará a complementação de diárias ou o 

ressarcimento, por indenização, das despesas efetuadas, na forma e nas 

condições do art. 5°, §3° desta Instrução Normativa." 

A normatização contempla, ainda, a restituição dos 

valores pagos quando o beneficiário por qualquer motivo não se deslocar para as 

atividades programadas, ou receber valores em excesso: 

Art. 21 - Serão restituídas as diárias, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data prevista para o deslocamento, quando o 

beneficiário, por qualquer motivo, não se deslocar para as atividades 

programadas, salvo a situação prevista no parágrafo único do art. 90  

desta Instrução Normativa." 

Art. 22 - Serão igualmente restituídas, em cinco (5) dias, 

contados da data do retorno à sede de origem, as diárias que foram 

recebidas em excesso. 

§1° - Não havendo restituição no prazo de cinco (5) dias das 

diárias recebidas indevidamente, o beneficiário estará sujeito o desconto 

do respectivo valor em folha de pagamento do relativo mês ou, não 

sendo possível, do mês subsequente, mediante comunicação da 

ocorrência pelo Departamento do FLINAJURIS ao ordenador de 

despesas. 

§20  - Os descontos referidos neste artigo serão efetuados 

independentemente da apuração disciplinar que as circunstâncias 

recomendem. 

§30  - O beneficiário que incorrer na ação prevista no caput 

deste artigo ficará impedido de receber nova diária por um período de 30 

(trinta) dias." 

Com relação à solicitação de PASSAGENS, há que se 

considerar o contido nos seguintes artigos: 
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"Art. 23 - Receberão passagens, sem prejuízo das diárias, 

Desembargadores, Juízes, Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, Militares, Credenciados, Prestadores de Serviço e 

colaboradores eventuais que, a serviço, se deslocarem de sua unidade, 

em caráter eventual ou transitório, nas modalidades aérea e rodoviária, 

de acordo com a disponibilidade dos transportes, a necessidade do 

serviço e a conveniência da Administração. 

Art. 24 - as passagens serão solicitadas ao Presidente do 

Tribunal; as terrestres, relacionadas a servidores, serão requeridas à 

Diretora-Geral do Tribunal. 

Art. 25 - A solicitação de passagem deverá obedecer às seguintes 

instruções para preenchimento do formulário constante dos Anexos III, 

IVe V. 

1- O requerente formulará o pedido, com a antecedência prevista 

no artigo 5° desta Instrução Normativa, contendo: 

a) nome, cargo, matrícula e CPF do beneficiário; 

b) descrição objetiva dos trabalhos a serem executados; 

c) identificação do objeto, programação, finalidade e pauta de 

reunião do evento ou curso; 

d) indicação do local ou locais para onde o beneficiário se 

deslocará e onde o trabalho será realizado; 

e) período do afastamento (matutino, vespertino ou noturno), 

incluindo o deslocamento, identificando horário de início e de 

chegada; 

Art. 27 - A solicitação para a emissão da requisição de 

passagens deverá observar os mesmos critérios estabelecidos para a de 

diárias. 
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§1° - A Assessória de kelaçôes Públicas e cerimonial deverá 

promover a reserva do bilhete de viagem na menor tarifa disponível 

para voos diretos as destino. 

(...) 
§4° - O ônus da remarcação de bilhetes será suportado pelo 

beneficiário, salvo se o motivo gerador da remarcação for decorrente de 

necessidade de serviço, devidamente justificada à autoridade 

concedente, pelo interessado ou pelo proponente, ou de caso fortuito ou 

de força maior, observados: 

1- 	O prazo mínimo de quatro (04) horas em relação à data 

de embarque; 

II- 	A apresentação de justificativa por escrito, referendada 

pelo proponente, a ser submetida à consideração do ordenador de 

despesas. 

Art. 28 - A Assessoria de relações Públicas e Cerimonial 

entregará as passagens aéreas, e a Escola dos Servidores as passagens 

terrestres, por meio eletrônico (e-mail), com aviso de recebimento, em 

até dois (2) dias antes da data do início da viagem, salvo se comprovada 

a necessidade de menor prazo. 

Art. 34 - A autoridade proponente, o ordenador de 

despesas e o beneficiário das passagens responderão solidariamente 

pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Instrução 

Normativa. 

Art. 35 - A não apresentação dos comprovantes de 

embarque de viagem implicará o impedimento de nova concessão de 

passagens ao beneficiário, enquanto não solucionar a pendência. 

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no 

caput deste artigo, o Departamento Financeiro fará as comunicações 

necessárias aos setores competentes para aquisição de passagens." 
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Ademais, a norma vigente estabelece critério para pagamento de 

diária pelo deslocamento por quilometragem, quando o servidor for convocado por 

01 (um) dia para participar de reunião, evento ou atividade programada pela 

administração (Artigo 39). 

Outra situação vivenciada pela administração e que está a 

merecer registro diz respeito aos Projetos, Programas e Planos de Capacitação, que 

tem a sua regular tramitação perante à Coordenadoria da Escola dos Servidores, 

cabendo destacar que o Pedido de Diárias para participar da capacitação só deverá 

ser formulado no sistema após a devida aprovação do curso perante o Conselho 

Consultivo da Escola dos Servidores, evitando, desse modo, violar o dispositivo 

inserto no art. 18, parágrafo único, do Provimento n. 14/20141CM. 

A 	administração do Sodaif cio assumiu o compromisso de 

cumprir o Planejamento Estratégico Participativo do Poder Judiciário 2015-2020, 

bem como o Orçamento Anual que tem dotação orçamentária e financeira específica 

para arcar com os custos de diárias e passagens, razão pela qual se faz necessário o 

real controle da despesa com deslocamentos, exigindo para tanto a adoção do 

planejamento das ações de forma prévia e controlada. 

Nesse contexto, cabe esclarecer que as despesas autorizadas com 

diárias constam da Relação do Projeto de Atividades de Operações Especiais - PAOE 

S, que tem por objetivo filtrar os gastos correspondentes à cada unidade solicitante, 

conforme os códigos a seguir elencados: 

2005 - Manutenção e Conservação de Imóveis - Despesas com Militar e equipe; 

2006 - Manutenção dos Serviços de Transporte - Despesas com Motoristas; 

2007 - Manutenção dos Serviços de Serviços Administrativos Gerais - Despesas com 

Prestadores de Serviço, Servidores, Assessorias, Estudo Social, Fiscalização; 
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5221 - Redução da Taxa de Congestionamento de Processos - Despesas com 

servidores lotados na Corregedoria ou pedido advindo daquela Unidade; 

5222 - Restruturação da 1a  Instância - Despesas com Engenheiros e obras; 

4071 - Capacitação Permanente de Magistrados da ia  e 2  Instância - Despesas com a 

Esmagis; 

4072 - Capacitação Permanente de servidores da ia  e 2' Instância - Despesas com a 

Escola dos Servidores. 

Assim sendo, conclamo a todos os Gestores, 

Coordenadores/ Diretores de área e servidores a adotar ações de planejamento para 

efetivação dos deslocamentos (diárias e passagens), com expressa observância ao que 

estabelece o Artigo 40 do regramento em debate, que preceitua: 

"Art. 40 - Os setores da Secretaria deste Tribunal de Justiça e os 

Juízes-Diretores de Fórum deverão zelar pelo planejamento das viagens, 

com a devida justificativa, incluindo o cronograma, que deverá ser 

apresentado no momento da solicitação de diárias." 

Ao final, destaco que, em que pese as observações aqui 

elencadas, faz-se necessário a leitura e cumprimento integral da Instrução Normativa 

n. 6/2014-DGTJ e seus anexos (1 a V), a qual está anexada ao presente Ofício Circular. 

Bel. 11  Suseth Terezinha Meteilo Taques Lazarini 

Diretora-Geral TI/MT 
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