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A Coordenadoria de Controle Interno do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso foi criada pela Lei n° 

8.642/2007, de 11 de abril de 2007, com atuação em todas as áreas 

deste Poder, visando à racionalização, eficiência, eficácia, 

economicidade e legalidade das decisões e projetos executados na 

gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, de 

Magistrado e Servidores, contribuindo com o seu desenvolvimento e 

crescimento. 

E a Justiça Comunitária foi instituída no Estado de Mato 

Grosso pela Lei Estadual nº 8.161, de 14 de julho de 2004, com a 

finalidade de proporcionar maiores informações sobre a justiça e de 

intermediar os conflitos junto à própria comunidade. 

Nesse contexto, diante de seu papel Constitucional e 

Institucional, com vistas a ampliar a atuação preventiva, no âmbito 

deste Poder, a Unidade de Controle Interno apresenta a cartilha aos 

Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania com orientações sobre o 

pagamento da vantagem financeira a título de indenização pelas 

despesas efetuadas no desempenho de suas atribuições. 

APRESENTAÇÃO 
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A cartilha foi elaborada, por intermédio de perguntas e 

respostas, com vistas a facilitar a compreensão de seu conteúdo 

sobre as seguintes questões: 

 

 Esclarecer perguntas frequentes relativas às 

situações pontuais concernentes ao pagamento dos 

Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania; 

 

 Demonstrar a natureza da vantagem pecuniária 

paga aos Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania; 

 

 Relacionar os procedimentos a serem adotados 

quando do pagamento da vantagem financeira aos 

Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania; 

 

 Esclarecer situações pontuais que ocorrem com os 

Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania, tais 

como: impossibilidade do desenvolvimento dos 

trabalhos por motivo de afastamentos e etc. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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1. Qual é a natureza dos trabalhos desenvolvidos pelos 

Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania? 

 

Resposta: Os Agentes Comunitários desenvolvem serviço de natureza 

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

 

 

2. O serviço prestado pelos Agentes Comunitários de Justiça e 

Cidadania gera vínculo empregatício? 

 

Resposta: Não. Os trabalhos desenvolvidos pelos referidos 

colaboradores não geram vínculos trabalhista/previdenciário com o 

Poder Judiciário. 

 

QUESTÕES PONTUAIS RELATIVAS 

AO PAGAMENTO DOS  

AGENTES COMUNITÁRIOS  
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3. Não possuir vínculo empregatício com o Poder Judiciário

significa o quê? 

Resposta: Significa que os Agentes Comunitários não têm os mesmos 

direitos dos servidores efetivos e/ou comissionados, tais como: férias, 

13º salário, abono pecuniário, licença-prêmio, compensatórias e etc.  

4. Existe previsão de pagamento aos Agentes Comunitários de

Justiça e Cidadania? 

Resposta: Sim. A Lei nº 8.161/2004 prevê aos agentes comunitários 

o pagamento de uma vantagem financeira no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais), a título de indenização das despesas efetuadas no 

desempenho de suas atribuições. 

5. O que significa a vantagem financeira prevista na lei?

Resposta: Significa uma indenização a que os Agentes Comunitários 

fazem jus no desempenho de suas atribuições, em virtude de gastos 

ocorridos com alimentação e transporte.  

 Registra-se que não é remuneração/subsídio. 

6. Para a percepção da vantagem financeira que documentos

devem ser apresentados? 

Resposta: 1) Apresentar relatório sucinto das atividades 

desenvolvidas nos postos de atendimento, visita domiciliar e/ou 

ações/orientações desenvolvidas; 
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                  2) Comparecer semanalmente para entregar os relatórios 

de atendimento da semana, as orientações e visitas domiciliares que 

foram realizadas junto a comunidade; 

 

3) Assinar semanalmente a lista de presença na sede da 

Justiça Comunitária nas respectivas Comarcas.   
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7. Com a entrega da documentação pelo Agente Comunitário

de Justiça e Cidadania que medidas o Gestor deve adotar? 

Resposta: O gestor deverá adotar as providências relacionadas 

abaixo: 

Receber o relatório das atividades desenvolvidas; 

Conferir os documentos apresentados (atendimentos , visitas 

domiciliares, ações/orientações e lista de presença) 

Confeccionar os recibos atestando os trabalhos e remeter à 

Coordenadoria Estadual da Justiça Comunitária 

Receber o Termo do Acordo celebrado, quando se tratar da 

produção variável pela atuação como mediador na composição de 

conflitos sociais, se houver; 
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8. Quais as medidas que devem ser adotadas pelo 

Coordenador Estadual da Justiça Comunitária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Como deve ser formalizado o pagamento da vantagem 

financeira aos Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania? 

 

 

Resposta: O pagamento da vantagem financeira deverá ser feito por 

meio de recibo atestado pelo Gestor local e encaminhado ao 

Coordenador Estadual da Justiça Comunitária/TJ até o dia 02 (dois) 

do mês subsequente ao trabalho realizado. 

 

 

 

 

 

        Receber a documentação, impreterivelmente, até o 

dia 02 (dois) do mês subsequente ao trabalho realizado; 

             Conferir  a documentação apresentada; 

    Encaminhar para o  Departamento do FUNAJURIS , em 

observância ao cronograma de pagamento  
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10. Qual a área no Tribunal de Justiça responsável pelas 

informações atinentes ao pagamento da vantagem financeira? 

Quem realiza o pagamento? 

 

 

Resposta: A Coordenadoria Estadual da Justiça Comunitária é 

responsável pelas informações atinentes ao pagamento da vantagem 

financeira e o Departamento do FUNAJURIS – Fundo de Apoio ao 

Judiciário é quem realiza o pagamento. 

 

 

 

 

11. O servidor efetivo do Poder Judiciário pode ser Agente 

Comunitário de Justiça e Cidadania e nessa qualidade receber 

a vantagem financeira? 

 

Resposta: Não. Ele não pode ser Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania e nem receber a vantagem financeira, a título de 

indenização, pois, conflita com as atribuições do cargo efetivo que 

desempenha. 
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12. O servidor em cargo comissionado pode cumulativamente

ser Agente Comunitário de Justiça e Cidadania e, nessa 

qualidade, receber a vantagem financeira? 

Resposta: Não, porque conflita com o cargo comissionado que ele 

desempenha e exige regime de integral dedicação. 

13. Em caso de licença médica, maternidade, paternidade deve

ser pago ao Agente Comunitário de Justiça e Cidadania o 

pagamento da vantagem financeira? 

Resposta: Não. O Agente Comunitário só recebe a vantagem 

financeira se desenvolver as atividades nos postos de atendimento ou 

realizar ações/visitas domiciliares, haja vista que não possuem 

vínculo empregatício com este Poder. 

14. Quando o Agente Comunitário não comparecer no posto

de atendimento, bem como, na visita domiciliar e/ou ações, o 

que deve ser feito? 

Resposta: Deve ser comunicado ao Gestor local para que confeccione 

o recibo descontando o valor relativo à falta ocorrida. Na sequência,

atestará e encaminhará ao Coordenador Estadual da Justiça 

Comunitária/TJ. 
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15. Os Estagiários, contratados e credenciados que 

desenvolvem atividades no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso podem ser Agentes Comunitários de Justiça e 

Cidadania? 

Resposta: Não, afigura-se conflitante o recebimento de vantagem 

financeira e, ao mesmo tempo, os referidos colaboradores também 

desempenharem atividades no âmbito desta Corte. 
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O presente trabalho visa elucidar os questionamentos a 

respeito do pagamento aos Agentes Comunitário de Justiça e 

Cidadania e facilitar a compreensão de que é colaborador que não 

possui vínculo empregatício e previdenciário com o Poder Judiciário. 

Por sua vez, o pagamento é uma vantagem financeira 

sem cunho de remuneração ou subsídio e que somente deve ser paga 

quando devidamente demonstrado o trabalho realizado. 

Com essas considerações, a Unidade de Controle 

Interno com esta Cartilha contribui de forma preventiva com a 

Administração Pública no gerenciamento dos pagamentos dos 

Agentes Comunitário de Justiça e Cidadania de forma efetiva e eficaz. 

“A persistência é o caminho do 

êxito”.   

Charles Chaplin 

F I  M 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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