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ATO NORMATIVO 02/2012/CGSDCR 

 

Regulamenta a quantificação e distribuição das 

vagas do cargo de Oficial de Justiça nas Comarcas 

e Juizados Especiais do Estado, e dá outras 

providências. 

 

   O COMITÊ GESTOR  do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e 

Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SDCR, no 

exercício de suas atribuições legais e previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 24 da Lei nº 

8.814/08, aprova o seguinte Ato Normativo: 

   Art. 1º  - Os procedimentos para lotação dos servidores ocupantes dos 

cargos de Oficial de Justiça, na primeira instância do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

observarão as normas contidas nos Anexos IV a IX da Lei nº 8.814/2008, observadas as 

disposições deste ato. 

   Art. 2º - A revisão geral do quantitativo/dimensionamento dos cargos 

de Oficial de Justiça será anual, e terá como referência o mês de dezembro de cada ano para 

as providências. 

   Art. 3º  - Os relatórios compreenderão a quantidade total de processos 

na Comarca e/ou Juizados Especiais. 

   Art. 4º - A Coordenadoria de Recursos Humanos efetuará o estudo do 

dimensionamento e concluirá o relatório até o 5º dia do mês de fevereiro, com base nas 

informações do Departamento de Orientação e Fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça.  

   Art. 5º  - O quantitativo de vagas será proporcional ao número de 

processos, observando-se a entrância, a Comarca, o Juizado Especial e o número mínimo e 

máximo de Oficiais de Justiça conforme Anexos IV a IX da Lei nº 8.814/08. 

   § 1º – Serão lotados 03 (três) Oficiais de Justiça a cada 2000 (dois mil) 

processos. 

   § 2º - A cada 1000 (mil) processos acrescidos, será lotado mais 01 (um) 

Oficial de Justiça.  
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   Art. 6º – O resultado do dimensionamento será encaminhado ao 

Presidente do Tribunal de Justiça para editar atos de nomeação, remoção ou providências que 

atendam ao interesse da Administração. 

   Art. 7º  - Este Ato Normativo entrará em vigor a partir da sua 

publicação. 

   Cuiabá, 14 de maio de 2012. 

 

Des. MARCOS MACHADO 


