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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PORTARIA N° 202/2018

Fixa

os valores de retribui<;:ao aos

Oficiais

de

Justi<;a

Tribunal Regional

no

ambito

do

Eleitoral de Mato

Grosso.

0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no
uso das atribuic;oes que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento lnterno deste
Tribunal,
CONSIDERANDO as disposic;oes contidas na Resoluc;ao TSE n° 23.527,
de 26 de setembro de 2017, que dispoe sobre a designac;ao de oficial de
justic;a e o reembolso de despesas advindas do cumprimento de mandados
no ambito da Justic;a Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de fixar os valores de reembolso e
indenizac;ao de transporte aos Oficiais de Justic;a no ambito do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrative Eletronico n°
6.234/2017,

RESOLVE

Art. 1o

Estabelecer, de acordo com o grau de complexidade das

diligencias, as categorias e valores de reembolso para os Oficiais de Justic;a,
detentores do cargo efetivo de Oficial de Justic;a:
'

Categoria

Valorpor

Diligencia

Mandado Cumprido

Notificm;:ao
Categoria 1

Verificac;oo de vinculo de domidlio

R$ 50,00
(cinquenta reais)

lntimac;:ao
Citac;:ao
......... -rTl'
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Avaliac;ao
Categoric 2

R$ 75,00
(setenta e cinco

Constatac;ao

rea is)

Penhora
Arresto
Busca e apreensao
Categoria 3

Condu<;ao coercitiva de testemunha

R$ 100,00
(cem reais)

I acusado
Prisao

Par6grafo unico. Nos diligencias realizadas na zona rural ou em
municipio diverso da lotac;ao do Oficial de Justic;a, cuja distancia da lotac;ao
do Oficial de Justi<;a ate o local de cumprimento do mandado seja superior a
50 (cinquenta) quil6metros, o valor do reembolso sera contabilizado em dobro.

Art. 2°

Eindevido

o reembolso por mandado cumprido previsto no art.

1o desta Port aria aos Oficiais de Justi<;a ad hoc, que se enquadram nos incisos
II a IV do art. 4° do Resolu<;ao TSE no 23.527/2017.
Art. 3° Os Oficiais de Justi<;a designados em car6ter eventual, que nao
detenham o cargo efetivo de Oficial de Justic;a, deverao utilizar vefculo e
combustfvel disponibilizado pelo poder publico, ou na impossibilidade, serao
indenizados pela despesa com transporte, que corresponde a 80% (oitenta por
cento) dos valores constantes no art. 1°, conforme a seguir:

Valor por
Categoric

Diligencia
Mandado Cumprido

Notificac;ao
Categoric 1

Verificac;ao de vinculo de domicilio
lntimac;ao

R$ 40,00
(quarenta reais)

Citac;ao
Avaliac;ao
Categoria 2

Constatac;ao

R$ 60,00
(sessenta reais)

Penhora
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Arresto
Busca e apreensao
Categoria 3

R$ 80,00

Conduc;ao coercitiva de testemunha

(oitenta reais)

I acusado
Prisco

Par6grafo unico. Nos dilig€mcias realizadas na zona rural ou em
municipio diverso da lotac;ao do Oficial de Justic;a, cuja distancia da lotac;ao
do Oficial de Justic;a ate o local de cumprimento do mandado seja superior a
50 (cinquenta) quil6metros, o valor do reembolso ser6 contabilizado em dobro.
Art. 4° Nao far6 jus a indenizac;ao de transporte os Oficiais de Justic;a
que detenham o cargo efetivo de Oficial de Justic;a, os quais serao
reembolsados conforme art. 1°.
Art. 5° Nao poderao ser expedidos mandados judiciais para atos
preparat6rios das eleic;oes, tais como convocac;oes de mes6rios, requisic;ao de
vefculos e embarcac;oes, requisic;ao de locais de votac;ao, notificac;oes para
partido politico e candidates, entre outros similares.
§ 1o Excetua-se da hip6tese prevista no caput quando observadas
alguma das hip6teses previstas no § 1o do art. 2° da Resoluc;ao TSE n°
23.527/2017 e, cumulativamente, quando esgotadas todas as outras form as
legalmente admitidas (fac-sfmile, telegrama, e-mail, WhatsApp, telefone, entre
outras).
§2°

Tambem

ser6

possfvel

a

expedic;ao

de

mandado

para

cumprimento por Oficiais de Justic;a quando o ato exigir celeridade, mediante
justificative, coso assim decidido pelo magistrado.
§3° Em havendo expedic;ao de mandados judiciais para os atos
preparat6rios das eleic;oes, previsto no caput deste artigo, fica estabelecido o
valor de R$ 7,00 (sete reais) para reembolso por mandado cumprido e R$ 5,60
(cinco reais e sessenta centavos) para indenizac;ao de transporte.
Art. 6° Os limites mensais de reembolso e indenizac;ao de transporte,
independentemente da quantidade de mandados cumpridos, sao os fixados
abaixo abaixo:
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Descri~ao

limite Mensal

Cart6rios Eleitorais com ate 25 mil eleitores

R$ 1.260,00

Cart6rios Eleitorais com eleitorado acima de 25 mil e ate
R$ 1.440,00

60 mil eleitores

Cart6rios Eleitorais com eleitorado acima de 60 mil e ate
R$ 1.755,00

100 mil eleitores
Cart6rios Eleitorais com eleitorado acima de 100 mil

R$ 2.340,00

eleitores
Secretaria do Tribunal

R$ 2.340,00

Art. 7° Os limites de reembolso/indeniza<;ao previstos no art. 6° referemse ao cumprimento de mandados e indeniza<;ao de transporte, observadas as
disposi<;6es da Resolu<;ao TSE no 23.527, de 26 de setembro de 2017.

§ 1o Haven do

mais

de

um

Oficial

de

Justi<;a

designado,

o

reembolso/indeniza<;ao sera rateado proporcionalmente aos mandados por
eles cumpridos.
§2° Em ano de Elei<;6es Gerais, no perfodo de julho a dezembro, o
limite para a Secretaria Judiciaria sera por Oficial de Justi<;a designado,
respeitado o numero maximo de 4 (quatro) servidores.
§3° Em ano de Elei<;6es Municipais, no perfodo de julho a dezembro, o
limite para os Cart6rios Eleitorais com eleitorado acima de 100 (cem) mil
eleitores sera por Oficial de Justi<;a designado, respeitando o numero maximo
de 4 (quatro) servidores.
Art. 8° A coda exercfcio financeiro sera efetuado o levantamento de
valores que ultrapassaram os limites previstos do art. 6° desta Portaria e,
havendo disponibilidade or<;amentaria, ocorrera reembolso/indeniza<;ao.

§ 1o A extrapola<;ao dos limites previstos no art. 6° ficara limitada ao
total de 2 (duos) vezes do valor mensa! da respectiva zona eleitoral e/ou
Secretaria Judiciaria, por Oficial de Justi<;a designado.
§2° A possibilidade de pagamento dos mandados que eventualmente
extrapolarem o limite mensa! nao deve ser utilizada como meio regular de
cumprimento dos mandados judiciais, cabendo ao gestor ou responsavel pela
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unidade tomar as medidas necessaries para que seja evitado o cumprimento
acima dos limites estabelecidos.
Art. 9° Os casos omissos ou excepcionais ser<So resolvidos pela
Presidencia.
Art. 10 Revoga-se a Portaria TRE-MT no 413, de 31 de outubro de 2017.
Art. 11 Esta Port aria entrar6 em vigor na data de sua

publica~ao.

Cuiab6-MT, 4 de junho de 2018.

Presidente
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