
do Ministério da Economia - SICONV -, criado para administrar as 

transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados 

com estados, municípios, Distrito Federal e entidades privadas sem fins 

lucrativos.

 Aguarde-se a regularização dos repasses mensais no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem judicial, certifique-se, e 

independente de nova conclusão, ouça-se o Ministério Público quanto ao 

bloqueio e sequestro de verba do Município de Itaúba.

 Cientifique-se o devedor pelo meio mais rápido e eficaz, sem prejuízo do 

método convencional.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

Protocolo: 139796/2017

Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REQUISITANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO(S): RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA

Advogado(s): Dr. BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

REQUISITADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Com intimação dos interessados para ciência que estes autos passam seu 

andamento para PJE , e que o físico será arquivado, devendo toda 

movimentação e peticionamento seguir a rotina do PJE, conforme portaria 

731/2019.

Protocolo: 45373/2013

Origem: COMARCA CAPITAL

INTERESSADO(S): FERNANDO PRADO

Advogado(s): Dr(a). LEANDRO ZAGO

REQUISITADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

REQUISITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Com intimação dos interessados para ciência que estes autos passam seu 

andamento para PJE , e que o físico será arquivado, devendo toda 

movimentação e peticionamento seguir a rotina do PJE, conforme portaria 

731/2019.

Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Conciliador da Central dos Precatórios

DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 04/12/2019

Belª. CESARINE APARECIDA GARCIA DE CASTRO

Diretora do Departamento Auxiliar da Presidência

Coordenadoria de Controle Interno

Instrução Normativa

INSTRUÇÃO NORMATIVA SDP-01/2019

 

Versão: 02

Publicação: DJE nº ______ em __/__/__

Unidade Responsável: Diretoria-Geral

 

I – FINALIDADE

Dispor sobre os procedimentos, controles e prazos a serem observados 

para solicitação, concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder 

Judiciário, nos termos da Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019.

 

II – ABRANGÊNCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, quando executam atividades 

atinentes à matéria objeto desta Instrução Normativa e, diretamente, os 

magistrados, servidores, credenciados, policiais militares, colaboradores e 

colaboradores eventuais, quando beneficiários de diárias para o 

deslocamento a serviço deste Tribunal.

 

III – CONCEITOS

1. Diárias

Diária é uma indenização a que faz jus o magistrado, o servidor ou o 

agente público que se deslocar, em caráter eventual ou transitório, da 

respectiva localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de 

evento de interesse da Administração Pública, prévia e formalmente 

autorizada pelo Ordenador de Despesas ou pessoa por ele indicada por 

delegação, a cobrir as despesas de alimentação, hospedagem e 

locomoção local.

 

2. Credenciados

São particulares que prestam serviço público, sem vínculo empregatício 

com o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Nessa categoria se 

enquadram os seguintes profissionais: Psicólogos, Assistentes Sociais, 

Fisioterapeuta, Juízes Leigos, Conciliadores etc.

 

3. Colaborador

É a pessoa física, sem vínculo funcional com o Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, mas vinculada à Administração Pública.

 

4. Colaborador eventual

É a pessoa física, sem vínculo funcional com a Administração Pública, em 

qualquer de suas esferas.

 

5. Comarca Contígua

São aquelas classificadas por provimento do Conselho da Magistratura, 

que possuam facilidade de acesso e trânsito e as incluídas na mesma 

região metropolitana, desde que haja uma distância máxima de até 30 

(trinta) quilômetros entre a sede dos municípios.

 

6. Assessoramento Técnico Direto

Atividade exercida por aquele que auxilia, orienta, presta assistência 

direta e imediata ao magistrado, subsidiando-o com análises, proposições, 

dados e/ou informações de caráter técnico e que exija o acompanhamento 

à autoridade em tempo integral.

 

Considera-se, também, como assistência direta, a atividade de segurança 

pessoal de magistrado efetivada por pessoa ocupante de cargo com essa 

atribuição.

 

7. Prestação de Contas

Forma de comprovação do deslocamento do local de trabalho, por parte 

dos beneficiários de diárias e passagens concedidas, observando-se os 

requisitos, meios e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

 

8. Sistema de Diárias

Ambiente virtual utilizado para automatizar o processo de solicitação de 

diárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

 

IV – BASE LEGAL E NORMATIVA

· Constituição Federal (arts. 37 e 70, parágrafo único);

· Lei Complementar nº 101/2000 (art.1º) – Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF;

· Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 (arts. 61 a 65, 68 e 69) – Estatui 

normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e Distrito 

Federal;

· Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e alterações (arts. 72, 73, 78 a 

90) – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso;

· Resolução nº 73/2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – Dispõe 

sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário;

· Provimento nº 02/1986/CM, de 28 de fevereiro de 1986, que regulamenta 

a substituição de Juízes e o pagamento das respectivas diárias;

· Provimento nº 01/1990/CM, de 19 de janeiro de 1990, que alterou, em 

parte, o art. 5º e acrescentou o art. 7º no Provimento nº 02/1986, que 

regulamenta a substituição de Juízes e o pagamento das respectivas 

diárias;

· Provimento nº 02/2014/CM, que atualiza a política de gratificação por 

encargo de curso ministrado/desenvolvido pelos magistrados e servidores 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que atuarem como 

instrutores internos, tutores, conteudistas, monitores e assistentes de 

capacitação na Escola dos Servidores do Poder Judiciário e ESMAGIS – 

Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso e suas 

alterações posteriores;

· Provimento nº 16/2015/CM, de 14 de agosto de 2015, que estabelece os 

valores para o pagamento de diárias como indenização de despesas com 

hospedagem, alimentação e locomoção urbana em viagens de magistrados 

e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e suas 

alterações posteriores;

· Resolução Normativa nº 18/2018-TP, que regulamenta o envio de 

informações e prestações de contas eletrônicas por meio do Sistema 

APLIC;
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· Portaria nº 177/2017-Pres, de 08/05/2017 - Institui no âmbito da 

Coordenadoria de Recursos Humanos, setores de benefícios dos 

credenciados, progressão funcional e RAE (registro, autuação de 

expediente);

· Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019 - Dispõe sobre as normas gerais 

para solicitação, concessão e pagamento de diárias, bem como, para a 

aquisição de passagens no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

 

V – RESPONSABILIDADES

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:

I - promover discussões técnicas com as unidades executoras para 

atualizar as rotinas de trabalho, bem como quando houver alterações na 

legislação e normativas, visando à atualização da instrução normativa;

II - obter a aprovação da nova versão da instrução normativa, após 

submetê-la à apreciação da Coordenadoria de Controle Interno, e 

promover a sua divulgação e implementação.

 

2. Das Unidades Executoras:

I - alertar a unidade responsável pela instrução normativa sobre 

alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, 

objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional;

II - manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da 

unidade, zelando pelo seu fiel cumprimento;

III - cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em 

especial quanto aos procedimentos de controle.

 

VI – PROCEDIMENTOS

Os procedimentos especificados nesta Instrução Normativa estão 

associados à Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019,que dispõe sobre as 

normas gerais para solicitação, concessão e pagamento de diárias no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

 

CAPÍTULO I – REGRAS GERAIS

 

1 - É dever dos magistrados, servidores, credenciados, militares, 

colaborador e colaborador eventual do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

cientificarem-se dos princípios e diretrizes estabelecidos na Portaria nº 

1270-PRES, de 27/09/2019, que dispõe sobre normas gerais para 

solicitação, concessão e pagamento de diárias, bem como para aquisição 

de passagens no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

 

2 - A concessão de diárias é uma ação planejada e transparente, 

conforme o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, com 

avaliação de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio 

das contas do Tribunal de Justiça.

 

3 - A concessão de diárias ficará condicionada à existência de dotação 

orçamentária e de recursos financeiros, conforme Cronograma de 

Execução Mensal de Desembolso, previstos no art. 8º, c/c 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

 

4 - É da responsabilidade dos Juízes Diretores de Comarcas e dos 

Gestores das Unidades da sede do Tribunal de Justiça exercer a 

supervisão sobre a regularidade das despesas com diárias, inclusive 

quanto à adequação da frequência de viagens em relação às atividades 

exercidas pelos beneficiários, assim como adotar as providências 

cabíveis em relação às impropriedades constatadas.

 

4.1 - É de competência do Presidente do Tribunal de Justiça autorizar o 

deslocamento e o pagamento de diárias nos pedidos com emissão de 

passagens áreas de viagens nacionais e internacionais.

 

4.2 - Compete ao(a) Diretor(a)-Geral, por delegação, autorizar o 

deslocamento dos servidores, militares, credenciados, colaboradores e 

colaboradores eventuais, que resultar em pagamento de diárias e 

passagens terrestres, seja de 1ª ou 2ª Instâncias.

 

4.3 - Compete aos Desembargadores e Juízes Auxiliares da Presidência, 

Vice-Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça e aos Coordenadores 

formalizarem a solicitação de diárias, nas seguintes situações:

 

4.3.1 - dos servidores, militares e credenciados que a eles estejam 

subordinados ou para atender situação específica, ainda que não estejam 

diretamente a estes vinculados;

 

4.3.2 - dos colaboradores, colaboradores eventuais, convidados pela 

Unidade demandante a eles vinculada, nas condições e para os fins 

previstos no art. 7º daPortaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019;

 

5 - Em caso de participação de servidores do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso em cursos externos, visitas técnicas e eventos com 

investimentos financeiros do Tribunal de Justiça, deverão ser observados 

os critérios definidos pelo Conselho da Magistratura no tocante à política 

de capacitação para servidores.

 

CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES SOLICITANTES

 

A - Quando da solicitação de diárias

1 - A solicitação de diárias deverá ser protocolada somente 

eletronicamente, por meio do Sistema de Diárias, no prazo de 10 (dez) dias 

antes do início do deslocamento, sempre com anuência superior.

 

1.1 - Nos pedidos de diárias que envolva passagens aéreas, inerentes a 

servidores, primeiramente o expediente será submetido à Presidência do 

Tribunal para análise e deliberação e, após, sendo autorizado, deverá ser 

protocolado, via sistema de diárias, direcionando à Diretoria-Geral para 

seu respectivo processamento.

 

1.2 - A solicitação de diárias relativas a substituição/designação, 

ocasionada pela falta, afastamento ou impedimento dos Juízes nas 

Comarcas ou Varas, deverá ser protocolada no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência ao início do deslocamento.

 

2 - Em situações imprevistas e emergenciais, obrigatoriamente justificadas, 

o sistema de diárias permitirá o processamento do pedido na modalidade 

de "diária intempestiva", mesmo que a solicitação tenha sido formulada 

fora do prazo, possibilitando a extração de relatórios gerenciais para 

monitoramento.

 

3 - O pedido de concessão de diárias formulado após o deslocamento, 

desde que verificadas as peculiaridades do caso pelo Ordenador de 

Despesas, poderá ter o reembolso autorizado, excepcionalmente, 

mediante a apresentação dos comprovantes das despesas (notas fiscais 

originais), não podendo o valor da indenização ultrapassar o 

correspondente à diária do período, devendo o pagamento ser efetuado 

no mesmo exercício financeiro.

 

4 - No pedido de diárias deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes 

informações:

 

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

conta-movimento em nome do próprio beneficiário(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 início e término do evento.

 

5-Poderá o solicitante ou o interessado requerer o cancelamento das 

diárias, com a devida justificativa à Unidade processante, via e-mail, 

fazendo constar os dados necessários para identificação do beneficiário 

(nome, número do protocolo do pedido, período do deslocamento, destino 

e evento).

 

5.1-Nos casos em que já tenha sido realizado o pagamento, o beneficiário 

deverá devolver a importância recebida, por meio de depósito na conta 

corrente a ser informada pelo Departamento do Funajuris.
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6 - Quando o número de diárias exceder o quantitativo constante no artigo 

22 da Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019, o Sistema de Diárias deverá 

informar ao beneficiário quando a quantidade de diárias ultrapassar o 

número permitido, sinalizando que o pedido deverá ser submetido à análise 

prévia do Ordenador de Despesas.

 

6.1. Caso haja a autorização do Presidente, deverá justificar com a 

inserção, no Sistema de Diárias, do número/cia do expediente em que 

obteve tal decisão.

 

7 - Nos deslocamentos entre Comarcas contíguas para a realização de 

estudo psicossocial ou desenvolvimento de atividades em período integral 

dos referidos profissionais, nos casos de localidade de difícil acesso ou 

área rural, o solicitante deverá, no momento do preenchimento dos dados 

no Sistema de Diárias, selecionar uma das respectivas opções 

(psicossocial ou desenvolvimento de atividades), de acordo com as 

disposições contidas no art. 23 da Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019.

 

7.1. Considerando as disposições contidas no artigo 2º, § 2º da Portaria 

nº 177/2017-PRES, compete ao Setor de Credenciados a análise da 

solicitação de diárias dos credenciados Auxiliar de Saúde Bucal, 

Assistente Social, Educador Físico, Fisioterapia e Psicólogo, Médico e 

Enfermeiro.

 

7.2. As solicitações de diárias relativas aos Juízes Leigos e Conciliadores 

deverão ser feitas nas respectivas unidades a que estejam vinculados e 

serão analisadas pela Diretoria-Geral.

 

8 - Deverá ser justificado, em campo próprio no Sistema de Diárias, o 

pedido de pagamento de diárias quando o afastamento se iniciar às 

sextas-feiras ou incluir sábados, domingos e feriados.

 

8.1 Na ocorrência de situação prevista no caput deste item, o Sistema de 

Diárias emitirá uma notificação no momento da inserção do pedido.

 

B – Quando da Prestação de Contas

 

1 - Os beneficiários de diárias são responsáveis pela prestação de 

contas, por meio de Relatório de Viagem, em formulário próprio (virtual), 

constante no Sistema de Diárias, no período máximo de 05 (cinco) dias 

úteis após seu retorno, para que seja comprovado seu deslocamento da 

sede da Comarca.

 

2 - O relatório de prestação de contas deverá conter:

 

I - Período da viagem;

II - Destino;

III - Resumo de atividades realizadas;

IV - Data de saída e de retorno;

V - O tipo de transporte;

VI - O número da placa do veículo, no caso de transporte terrestre, e 

inclusive, no caso de veículo locado pelo Poder Judiciário, indicar também 

o nome da empresa locadora;

VII - Comprovante de embarque aéreo/terrestre das passagens, quando o 

meio de deslocamento for aéreo/terrestre;

VIII - Quando o deslocamento do servidor ocorrer em veículo oficial, o 

magistrado ou o Gestor da Comarca de destino deverá apor o ciente no 

Relatório de abertura e encerramento dos trabalhos desenvolvidos (Anexo 

I - da STR - Sistema de Transportes nº 01/2011 – Versão 02);

IX - Assinatura virtual do servidor.

 

2.1. Não havendo a possibilidade da prestação de contas de forma virtual, 

considerando-se que o servidor não possua certificado digital, tal 

prestação de contas deverá ser realizada por meio físico, que deverá ser 

devidamente assinada e digitalizada, anexando-se no Sistema de Diárias.

 

3 - Decorrido o prazo estabelecido no item 1 deste tópico, sem a devida 

prestação de contas, o beneficiário estará impedido de formular novos 

pedidos no sistema e deverá ser notificado, automaticamente, para 

apresentá-la no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 

3.1 - Transcorrido o prazo previsto no item anterior, sem a devida 

prestação de contas pelo beneficiário, será este novamente notificado a 

devolver o valor recebido a título de diárias, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pela Coordenadoria de Magistrados, quando se tratar de magistrados e 

pela Coordenadoria de Recursos Humanos, quando se tratar de servidor e 

credenciados.

 

3.2. Após a notificação do item anterior, persistindo a ausência de 

prestação de contas, o valor será descontado na folha de pagamento no 

mês corrente ou, na impossibilidade deste, no mês subsequente, além do 

impedimento de novas concessões e pagamentos de diárias, enquanto 

perdurar a pendência.

 

4 - A Unidade demandante será responsável pela apresentação dos 

documentos relacionados no item 2 deste tópico, referente aos 

credenciados, colaboradores, colaboradores eventuais, conferencistas 

ou profissionais em situação similar.

 

5 -O magistrado que receber diária relativa à substituição/designação 

deverá apresentar o relatório de atividades desenvolvidas, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, após o retorno à sede, conforme modelo disponibilizado 

no Módulo de Consulta dos Magistrados (MCM), sob pena de estorno do 

valor creditado na folha de pagamento, no mês corrente ou, na 

impossibilidade deste, no mês subsequente, e impedimento de novas 

concessões e pagamentos de diárias, enquanto perdurar a pendência, 

com cópia para a Corregedoria-Geral da Justiça, para conhecimento.

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DAS DIÁRIAS

 

A – Quando da análise prévia pelos Departamentos de Cadastro de 

Magistrados, Pagamento de Pessoal e Setor de Credenciados

 

1. Recebida a solicitação de diárias, deverá haver a conferência dos 

seguintes dados:

 

a) n ome e CPF do beneficiário;

b) características do vínculo com o Poder Judiciário;

c) unidade de lotação do beneficiário;

d) objetivo da viagem;

e) período da viagem;

f) local de deslocamento;

g) destino da viagem;

h) meio de transporte;

i) número de diárias solicitadas.

 

2. Aferir, com base nos dados do beneficiário e as condições das diárias 

solicitadas, se o número de diárias está compatível com as regras e 

critérios estabelecidos na Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019, 

destacando-se os seguintes aspectos:

 

2.1. Verificar a existência e analisar as justificativas para as solicitações 

de diárias quando o afastamento estiver previsto para se iniciar às 

sextas-feiras ou incluir sábados, domingos e feriados;

 

2.2. Aguardar regularização perante o Departamento de Recursos 

Humanos, em se tratando de servidor e verificada a ausência do 

beneficiário por motivo de férias, licenças, compensatórias;

 

3. Verificar se houve a prévia aprovação do Presidente do Tribunal de 

Justiça quando o número de diárias cumulativamente solicitadas for 

superior a 15 (quinze).

 

3.1. Verificar se houve excesso ao limite de 12 (doze) diárias, dentro do 

mês, em se tratando de solicitação de diárias relativas à 

substituição/designação de magistrado.

 

4. Havendo qualquer desconformidade em relação aos itens anteriores, a 

solicitação será devolvida ao solicitante para regularização do pedido.

 

B – Da autorização pela Diretoria-Geral

 

1. Recebida a solicitação de diárias na plataforma eletrônica, o 

responsável pelo processamento da diária, na Diretoria-Geral, realizará a 
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conferência dos seguintes dados:

 

a) nome e CPF do beneficiário;

b) vínculo com o Poder Judiciário;

c) lotação do beneficiário da diária;

d) objetivo da viagem;

e) período da viagem;

f) meio de transporte;

g) número de diárias solicitadas;

h) local de deslocamento e;

i) destino da viagem.

 

2. Deverá ser conferido se o número de diárias solicitado está compatível 

com as regras e critérios estabelecidos na Portaria nº 1270-PRES, de 

27/09/2019, destacando-se os seguintes aspectos:

 

2.1. Se a solicitação das diárias foi feita pelo Juiz Diretor do Foro da 

Comarca, que resultar em pagamento de diárias e passagens terrestres, 

quando se tratar de servidor de 1ª Instância;

 

2.2 Em se tratando de servidores da 2ª Instância, serão aferidas a 

vinculação quando da solicitação das diárias realizada por 

Desembargador, Juízes Auxiliares da Presidência e Vice-Presidência, 

Corregedoria-Geral da Justiça e Coordenadores aos servidores a eles 

subordinados ou para atender situações específicas.

 

3. Se o número de diárias cumulativamente solicitadas for superior a 15 

(quinze), verificará a prévia aprovação pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça;

 

4. Havendo qualquer desconformidade em relação aos itens anteriores, a 

solicitação deverá ser imediatamente devolvida à unidade solicitante, com 

as informações necessárias para a regularização do pedido.

 

5. Após, não restando nenhuma inconformidade, a solicitação será 

assinada eletronicamente pelo(a) Diretor(a)-Geral.

 

6. Colhida a assinatura do(a) Diretor(a)-Geral, o sistema fará a remessa 

da autorização automaticamente ao Funajuris, para efetuar o depósito na 

conta indicada pelo beneficiário.

 

6.1. Em se tratando de deslocamento por meio de transporte terrestre, terá 

tão somente a assinatura do(a) Diretor(a)-Geral do Tribunal de Justiça e, 

automaticamente, será comunicada à Escola dos Servidores para 

aquisição das respectivas passagens.

 

6.2. Em se tratando de deslocamento por meio de transporte aéreo, serão 

solicitadas as assinaturas do(a) Diretor(a)-Geral e do Presidente do 

Tribunal de Justiça.

 

6.3. Quando se tratar de aquisição de passagem aérea, uma cópia da 

autorização será encaminhada à Assessoria de Relações Públicas e 

Cerimonial, pela Diretoria-Geral, para as providências quanto à compra da 

passagem aérea.

 

7. Os procedimentos de autorização de pagamento de diárias para 

magistrados será feito pela Presidência, com a observância das 

disposições contidas neste tópico.

 

CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DO FUNAJURIS

 

A – Quando do Pagamento de Diárias

 

1. Após recebida a autorização da Diretoria-Geral, via Sistema de Diárias, 

serão adotados os seguintes procedimentos:

 

1.1. No Sistema Contábil FIPLAN:

OS – Ordem de Serviço;

PED – Pedido de Empenho;

EMP – Nota de Empenho;

LIQ – Liquidação;

NOB – Ordem de Pagamento.

 

1.2. No Sistema BBGESTÃO-MAX:

 

Transferência entre contas do Funajuris e do beneficiário da diária.

 

2. Antes de efetuar o pagamento, deve ser realizada a conferência dos 

dados bancários e do número do CPF no Sistema de Diárias, atentando-se 

para os seguintes procedimentos:

 

a) Antes de proceder a transmissão bancária é efetuada nova revisão 

para verificar a existência de alguma inconsistência;

b) Na sequência, a Ordem Bancária é encaminhada ao Diretor(a)-Geral 

para colher a assinatura do Ordenador de Despesas e, após, efetivar a 

transmissão bancária;

c) Efetuado o crédito, proceder-se-á a imediata publicação no Diário da 

Justiça Eletrônico-DJE, contendo o nome, o cargo/função, a origem e o 

destino, a atividade a ser desenvolvida, o período de afastamento, a 

quantidade de diárias deferidas ao beneficiário e o despacho do 

Ordenador de Despesas;

d) Após a publicação, proceder-se-á ao arquivamento do pedido, para fins 

de emissão de relatório regularmente atualizado no Sistema de Controle de 

Informações Administrativas – CIA.

 

B – Quando da análise da prestação de contas

 

1. Efetivada a prestação de contas , por meio de Relatório de Viagem, em 

formulário próprio (virtual), disponível no Portal do Magistrado - Módulo de 

Consulta dos Magistrados (MCM) e na Página do Servidor, via 

intranet/sistema de diárias, adotará os seguintes procedimentos:

 

1.1 Análise do relatório de viagem anexado pelo beneficiário;

 

1.2 Verificação de conformidade do referido relatório e seus respectivos 

anexos (em se tratando de viagens áreas o comprovante de embarque e, 

em se tratando de viagens terrestres, o bilhete de passagem);

 

1.3 Em viagens efetuadas em veículos oficiais, analisar-se-á o 

preenchimento sobre os dados do veículo.

 

2. Após a realização da análise da prestação de contas, estas serão 

consideradas irregulares pelos seguintes motivos:

 

a) documentação incompleta e/ou que não ofereça condições para a 

comprovação da boa e regular utilização das diárias;

b) documentação que evidencie que a utilização foi diversa da finalidade 

para a qual as diárias foram autorizadas.

 

3. Constada a irregularidade na prestação de contas, esta será devolvida 

ao beneficiário com a motivação para a sua regularização.

 

4. Estando em conformidade a prestação de contas, será efetuado o seu 

arquivamento.

 

V - DAS SANÇÕES

 

1 - Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com 

o disposto na Portaria nº 1270-PRES, de 27/09/2019 nesta Instrução 

Normativa, o requisitante, o proponente, quem autorizar e conceder, bem 

como o beneficiário das diárias, na medida da respectiva 

responsabilidade.

 

2 - A ausência de prestação de contas das diárias ou as comprovações 

de viagem consideradas irregulares, sujeitará o responsável à 

responsabilização pelo valor, a qual será caracterizada através de 

processo de Tomada de Contas Especial, a ser desenvolvido conforme 

normas do Tribunal de Contas do Estado.

 

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

 

1 - Serão responsáveis, conforme a tramitação dos pedidos de diárias:

 

a) Departamento da Folha de Pagamento de Magistrados, quando se tratar 
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de solicitação de magistrados, bem como, colaboradores assemelhados a 

esta categoria;

b) Departamento de Pagamento de Pessoal, quando se tratar de 

servidores, militares, colaboradores e colaboradores eventuais;

c) Departamento de Recursos Humanos/Setor de Credenciados 

responsáveis pelos credenciados, exceto Juízes Leigos e Conciliadores;

d) Unidades Administrativas dos Juizados Especiais e das Comarcas, 

quando se tratar de Juízes Leigos e Conciliadores.

 

2 - Os titulares das unidades integrantes da estrutura organizacional do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso se obrigam a cumprir e a zelar 

pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução 

Normativa.

 

3 - Os casos omissos serão orientados pela Diretoria-Geral.

 

4 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogada a IN SDP 01/2019 – versão 01, publicada no DJE n. 

10497, de 21.5.2019.

 

Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2019.

 

CLAUDENICE DEIJANY FARIAS DE COSTA

DIRETORA-GERAL DO TJMT

 

Aprovada em 04/12/2019.

 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Órgão Especial

Informação

Informação Classe: CNJ-420 REVISÃO CRIMINAL

Processo Número: 1018563-81.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SILVA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA OAB - GO47914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 1018563-81.2019.8.11.0000 – Classe: 

REVISÃO CRIMINAL (428) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, 

nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - OE.

Acórdão

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689) 

(Opostos nos autos do(a) Cautelar Inominada 122720/2009 - Classe: 

CNJ-183). Protocolo Número/Ano: 60747 / 2018. Julgamento: 14/11/2019. 

EMBARGANTE - RUY DE SOUZA GONÇALVES (Advs: Dr(a). EM CAUSA 

PRÓPRIA), EMBARGADO - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA, Dr(a). NELSON FEITOSA JÚNIOR, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO CONHECIDO, 

NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE ANTERIORES 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OBSCURIDADE – 

ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE – 

INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

 1.Incabível o conhecimento de embargos de declaração onde não é 

observado o prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC.

 2.Aclaratórios não conhecidos.

DEPARTAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL em Cuiabá, aos 4 dias do mês de 

Dezembro de 2019.

Belª. MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA

Diretora do Departamento do Órgão Especial

Intimação

Certidão Classe: CNJ-420 REVISÃO CRIMINAL

Processo Número: 1018563-81.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SILVA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA OAB - GO47914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 1018563-81.2019.8.11.0000 – Classe: 

REVISÃO CRIMINAL (428) - foi distribuído automaticamente no sistema PJE, 

nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador GABINETE DO 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - OE.

Vice Presidência

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001449-32.2019.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CORREA PINTO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOPES FLECK (AGRAVADO)

ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO (AGRAVADO)

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA OAB - PR86850 (ADVOGADO)

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT4431-A 

(ADVOGADO)

MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS OAB - PR17536 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASEMIRO ALVAREZ NETO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Agravado(s) JUREMA AUXILIADORA SENHORANO 

LOPES e outros (2) para, no prazo de 15 dias, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao STJ interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006769-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREIA & SILVA LTDA (APELANTE)

VANILDA BARBOSA DA SILVA (APELANTE)

MARCELO AUGUSTO CEREIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570-O (ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) BANCO BRADESCO SA para, no prazo 

legal, apresentar(em) contrarrazões ao Recurso Especial interposto(s).

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010515-70.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE FERREIRA DE AMORIM SILVA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) GLEICE FERREIRA DE AMORIM SILVA para, 
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