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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
RESOLUÇÃO N° 2564
Dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário no período
compreendido entre 07 de janeiro e 12 de fevereiro de 2021,
no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, e dá outras
providências.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 18, incisos II, V e IX, do seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira prevista no art. 99 da Constituição
Federal de 1988;
CONSIDERANDO o disposto no art. 7°, incisos XV e XVI, c. c. o art. 39, § 3°, da Constituição
Federal, e o disposto nos arts. 19, 73 e 74 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 23.627/2020, que estabelece as diretrizes e o calendário
eleitoral para realização das Eleições Municipais 2020;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 23.632/2020, que estabelece procedimentos específicos para
a entrega da prestação de contas final de candidatos e partidos políticos nas eleições municipais de 2020, em
razão do cenário excepcional decorrente da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 23.628/2020, que autorizou a regulamentação pelos Tribunais
Eleitorais, das condições de realização e apuração de serviço extraordinário prestado em razão das eleições
municipais, durante a vigência da Resolução TSE n° 23.615 e a situação excepcional da pandemia COVID-19;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 22.901/2008, que regulamenta a prestação de serviço
extraordinário na Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a Resolução TSE n° 23.627/2020 estabeleceu a data de 12 de fevereiro de
2021 como último dia para a publicação da decisão do juiz eleitoral que julgar as contas dos candidatos eleitos;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n° 0600790-22.2020.6.11.0000 - Classe
PA (SEI n° 10283.2020-2),
RESOLVE aprovar a seguinte resolução:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1° Autorizar, excepcionalmente, a prestação de serviço extraordinário no período de
07.01.2021 a 12.02.2021, exclusivamente para as atividades referentes aos processos de prestação de contas
das eleições municipais de 2020, nos exatos limites desta Resolução.
Parágrafo único. Poderão prestar serviço extraordinário de que trata o caput deste artigo os
servidores ocupantes de cargo efetivo, requisitados, removidos ou lotados provisoriamente neste Tribunal,
inclusive os ocupantes de função comissionada e de cargo em comissão lotados nas unidades relacionadas no
Anexo I desta Resolução.
CAPÍTULO I
DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Seção I
Das regras Gerais
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Art. 2° O serviço extraordinário poderá ser realizado no modo presencial ou na forma remota,
excepcionalmente.
Parágrafo único. Durante a vigência da Resolução TSE n° 23.615/2020, poderá ser autorizada a
realização do serviço extraordinário na forma remota, nos dias úteis e aos sábados, quando presentes,
cumulativamente, os seguintes fatores:
I – atendimento exclusivo às demandas das prestações de contas de que trata o art. 1°;
II – inviabilidade justificada do labor presencial em face das medidas de controle e prevenção ao
contágio pelo COVID-19, a exemplo dos servidores que se enquadram nas situações previstas nos arts. 5° e 6°
da Resolução TRE/MT n° 2.510/2020;
III – certificação da chefia imediata quanto à possibilidade de o labor ser prestado remotamente.
Art. 3° As solicitações para a realização de serviço extraordinário de que trata esta Resolução
deverão ser encaminhadas previamente à realização do serviço, mediante formulário próprio, via processo SEI,
ao Diretor-Geral, a quem compete avaliar o caráter necessário, excepcional e temporário do pedido e as
justificativas apresentadas.
Parágrafo único. As indicações dos servidores que laborarão nas atividades dos processos de
prestação de contas deverão ser nominais e observar o limite máximo de servidores autorizados para as
respectivas Unidades Administrativas.
Art. 4° O cômputo do serviço extraordinário ocorrerá por meio da marcação do registro biométrico
de frequência ou pelo registro eletrônico de frequência SGPWEB.
§ 1° Compete ao servidor realizar o registro de entrada e saída, diariamente, bem como de toda e
qualquer interrupção ao longo da jornada.
§ 2° No caso de esquecimento do servidor em efetuar o registro do ponto da sua jornada diária no
dia do labor, somente o chefe imediato poderá alterar sua frequência no sistema, mediante o lançamento, no
máximo, do quantitativo exato de horas suficientes para o fechamento da jornada ordinária da respectiva data.
Art. 5° As autorizações para a realização de serviço extraordinário limitar-se-ão:
I – a 2 (duas) horas diárias;
II – a 4 (quatro) horas aos sábados, no período compreendido entre 07.01.2021 a 12.02.2021;
III – ao quantitativo de servidores e aos limites máximos mensais de horas constantes do Anexo I
desta Resolução.
Parágrafo único. No caso de extrapolação do limite mensal de horas autorizado, caberá ao DiretorGeral deliberar acerca do registro das horas para fins de compensação, limitada a 30 (trinta) horas, desde que
configurada a imprescindibilidade do trabalho realizado e encaminhada a solicitação pela unidade competente.
Seção II
Do Cômputo e da Forma de Retribuição
Art. 6° O início do cômputo do serviço extraordinário dar-se-á após a oitava hora diária
efetivamente trabalhada.
Art. 7° Para o servidor que possui jornada de trabalho diária distinta estabelecida em lei, o cômputo
do serviço extraordinário dar-se-á após o cumprimento da carga horária a que estiver submetido.
Art. 8° Nas hipóteses dos arts. 6° e 7° deverá ser observado o período de repouso de, no mínimo,
uma hora ininterrupta a cada jornada de trabalho e de, no mínimo, oito horas ininterruptas entre jornadas.
Art. 9° O cumprimento ininterrupto da jornada diária de trabalho pelos servidores em exercício
neste Tribunal não poderá ser superior a 8 (oito) horas.
§ 1° Os servidores que estiverem em regime de labor extraordinário deverão observar o mínimo de

ID do documento: 8731772

2 of 7

1 (uma) hora para repouso e/ou alimentação.
§ 2° Na ausência do registro do intervalo de repouso de, no mínimo, uma hora ininterrupta dentro
de cada jornada, o sistema automaticamente descontara uma hora.
Art. 10 O salário-hora de serviço extraordinário será calculado dividindo-se a remuneração mensal
do servidor por 200 (duzentos), acrescido dos percentuais de 50% (cinquenta por cento) em se tratando de hora
extraordinária em dias úteis e aos sábados, e de 100% (cem por cento) aos domingos e feriados.
Parágrafo único. Para o servidor submetido à jornada semanal de 30 (trinta) horas semanais, o
salário-hora do serviço extraordinário será calculado dividindo-se a sua remuneração por 150 (cento e
cinquenta), acrescido dos percentuais mencionados no caput deste artigo.
Art. 11 O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia condicionado à disponibilidade
orçamentária.
Parágrafo único. Somente na hipótese de não haver disponibilidade orçamentária, o serviço
extraordinário será convertido em folgas compensatórias, observando-se as limitações dispostas no art. 5°.
Art. 12 É vedada a realização de serviço extraordinário em horário noturno realizado entre 22
(vinte e duas) e 5 (cinco) horas.
Art. 13 Os servidores requisitados, cedidos, removidos ou lotados provisoriamente na Secretaria do
Tribunal e nos Cartórios Eleitorais deverão comprovar a remuneração percebida no órgão de origem,
encaminhando o comprovante de remuneração à Seção de Preparação e Conferência da Folha de Pagamento,
vinculada à Coordenadoria de Pessoal/SGP.
Art. 14 Os limites diários, os quantitativos de servidores por unidade administrativa e o período em
que poderá ser autorizado a realização do labor extraordinário encontram-se disciplinados no Anexo I desta
Resolução.
Art. 15 Compete à chefia imediata acompanhar a prestação do serviço extraordinário pelos
servidores que lhe são subordinados, zelando para que ocorra tão somente nas situações previamente
autorizadas e nas hipóteses em que for constatada a necessidade do serviço para atender situações excepcionais
e temporárias referentes aos processos de prestação de contas das eleições municipais de 2020.
§ 1° A chefia imediata deverá atestar o trabalho realizado pelos servidores que lhe são
subordinados, através da homologação da frequência no sistema SGPWEB, até 2° dia útil do mês subsequente
ao da realização do serviço.
§ 2° O servidor que for autorizado a prestar serviço extraordinário na modalidade remota deverá
realizar o registro diário das atividades desenvolvidas, e consignar as informações em relatório mensal a ser
entregue à sua chefia imediata para atestação e consequente homologação da frequência do respectivo mês.
§ 3° Os relatórios mensais das atividades desenvolvidas pelos servidores de que trata o § 2°
deverão ser registrados em processo SEI específico criado pela respectiva Unidade, com vistas à atestação,
homologação da frequência mensal, e acompanhamento das atividades pela chefia, para posterior juntada no
processo de autorização dos serviços.
Art. 16 Os servidores convocados para auxiliar os Cartórios Eleitorais na modalidade de força-tarefa
remota poderão prestar serviço extraordinário de acordo com os limites mensais estabelecidos no Anexo I desta
Resolução.
§ 1° O servidor convocado para força-tarefa remota que realizar serviço extraordinário deverá
elaborar relatório das atividades desenvolvidas nos dias em que for convocado, que deverá ser atestado pela
chefia imediata da unidade de apoio, dispensada a apresentação do relatório diário de que trata o art. 15, § 2°,
nos dias em que não houver sobrejornada.
§ 2° A homologação da frequência dos servidores convocados para força-tarefa remota será feita
mediante prévia atestação dos horários cumpridos pela unidade que receber o auxílio remoto, que acompanhará
a produtividade e atestará o relatório de atividades do período.
Art. 17 Não serão apreciados pedidos de extrapolação de serviço extraordinário em relação ao
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quantitativo de servidores, limites diários e mensais estabelecidos, bem como pedidos para a realização de
serviço extraordinário em horário noturno, que não atendam aos requisitos deste normativo.
Parágrafo único. As situações de urgência decorrentes de casos fortuitos ou força maior,
devidamente comprovadas, serão excepcionalmente apreciadas pelo Diretor-Geral.
Art. 18 Durante a jornada de trabalho presencial, deverão ser observadas as regras de prevenção,
segurança, higiene e distanciamento social previstas no plano de retomada das atividades presenciais aprovadas
pelo Gabinete Extraordinário de Gestão Integrada - COVID-19.
Art. 19 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessão virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos dezessete dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Juiz-Membro
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Juiz-Membro
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Juiz-Membro
Doutor GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz-Membro
ANEXO I – SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
PERÍODO DE 07.01 A 12.02.2021 – LIMITES MENSAIS

ANEXO II
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FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA MODALIDADE
PRESENCIAL
Senhor Diretor-Geral,
Nos termos do art. xxx da Resolução TRE/MT n° xxx2020, publicada no DJE n° xxxx, solicito
autorização para que os servidores abaixo relacionados, lotados nesta (NOME DA UNIDADE), possam realizar
serviços extraordinários nos dias úteis e sábados durante o período compreendido entre 07.01.2021 a
12.02.2021, dentro do quantitativo e limites de horas estabelecidos no referido normativo:

*O quantitativo de servidores a serem indicados pela Unidade para a prestação dos serviços extraordinários
durante o período deverá se restringir ao limite máximo estabelecido no Anexo I da Resolução TRE/MT n°
XX/2020.
Informo que os serviços extraordinários a serem prestados pelos servidores acima indicados serão
realizados de modo presencial e na exata medida da necessidade, para atender demandas excepcionais e
temporárias de competência desta Unidade Administrativa referentes aos processos de prestação de contas das
eleições municipais de 2020 e suplementares.
Certifico que todos os servidores acima indicados e respectivas chefias foram cientificados da
necessidade de observância do registro diário da frequência, nos termos estabelecido no art. 4° da Resolução
TRE/MT n° xxx/2020.
À consideração de Vossa Senhoria.
Local/Data
Assinatura do titular da Unidade
(Juízes-Membros, Juízes Eleitorais, Secretários, Assessor da ASEPA)
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NA
MODALIDADE REMOTA
Senhor Diretor-Geral,
Nos termos do art. XX da Resolução TRE/MT n° xxx /2020, solicitamos autorização, de modo
excepcional, para que os servidores abaixo relacionados, lotados nesta ............(nome da Unidade)…, que
atualmente encontram-se desempenhando suas atividades remotamente em razão da Pandemia COVID-19,
possam realizar serviços extraordinários na modalidade remota, nos dias úteis e sábados durante o período
compreendido entre 07.01.2021 a 12.02.2021, dentro do quantitativo e limites de horas estabelecidos no
referido normativo:

*O quantitativo de servidores a serem indicados pela Unidade para a prestação dos serviços extraordinários
durante o período deverá se restringir ao limite máximo estabelecido no Anexo I da Resolução TRE/MT n°
XX/2020.
A solicitação para a autorização de realização de serviço extraordinário na modalidade remota se
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justifica
pelo(a).........
(indicar
servidores)................................... .

a

situação

que

impossibilita

o

labor

presencial

dos

Conforme previsto no art. 2° da Resolução TRE/MT n° xxx/2020, certifico que todas as atividades a
serem desenvolvidas pelos servidores acima indicados podem ser realizadas remotamente.
Informo ainda que os serviços extraordinários a serem prestados serão realizados na exata medida
da necessidade, para atender demandas excepcionais e temporárias referentes às prestações de contas das
Eleições Municipais de 2020 de competência desta Unidade Administrativa.
Certifico que foram cientificados todos os servidores acima indicados e respectivas chefias, da
necessidade de registro diário e relatório mensal das atividades desenvolvidas (art. 15, § 2°, da Resolução
TRE/MT n° xxx/2020), bem ainda da observância do registro diário da frequência e seu acompanhamento, nos
termos estabelecidos nos arts. 4° e 15 da Resolução TRE/MT n° xxx/2020.
À consideração de Vossa Senhoria.
Local/Data
Assinatura do titular da Unidade (Secretaria) ou Juiz-Membro (Gabinetes) ou Juiz
Eleitoral (Cartórios)
RELATÓRIO
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI (Relator):
Egrégio Plenário,
Trata-se de processo judicial eletrônico que tem por objetivo submeter à apreciação plenária a
minuta de Resolução que dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário, no período de 07.01 a 12.02.2021,
para realização das atividades de prestação de contas das Eleições/2020.
Cabe registrar que a presente minuta foi apresentada pela Coordenadoria de Pessoal/SGP deste
Tribunal, que ressaltou a necessidade de ser viabilizado o labor extraordinário no referido período, em razão da
alteração do calendário eleitoral referente às eleições de 2020, nos termos da Resolução TSE n° 23.632/2020.
Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica deste Tribunal aprovou a minuta elaborada. (ID n°
8633822).
Ao concordar com a proposição formulada, a Diretoria-Geral submeteu-a ao gabinete da
Presidência, com a ponderação de sua submissão ao Colegiado, para aprovação.
É o sucinto relatório.
VOTO
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI (Relator):
Egrégio Plenário
Em razão do exposto e no uso das atribuições que são conferidas a este Tribunal por intermédio de
seu Regimento Interno, submeto à apreciação de Vossas Excelências a presente minuta de normativo que
dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário, no período de 07.01 a 12.02.2021, para realização das
atividades de prestação de contas das Eleições/2020, pugnando pela sua aprovação.
Expeça-se a resolução.
É como voto.
VOTOS
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, JUIZ SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR,
JUIZ FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA, JUIZ BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES JUIZ JACKSON
FRANCISCO COLETA COUTINHO, JUIZ GILBERTO LOPES BUSSIKI.
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Com o relator.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI (Presidente):
O Tribunal, por unanimidade, aprovou normativo que dispõe sobre prestação de serviço
extraordinário no período compreendido entre 07.01 a 12.02.2021, nos termos do voto deste relator.
EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600790-22.2020.6.11.0000 - MATO GROSSO.
Relator: Desembargador GILBERTO GIRALDELLI (Presidente)
INTERESSADO: CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Decisão: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, APROVAR
o normativo que dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário no período compreendido entre 07 de
janeiro a 12 de fevereiro de 2021.
Composição: Juízes-Membros Desembargador GILBERTO GIRALDELLI (Presidente), BRUNO D'OLIVEIRA
MARQUES, FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA, GILBERTO LOPES BUSSIKI, JACKSON
FRANCISCO COLETA COUTINHO, Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, SEBASTIÃO MONTEIRO
DA COSTA JÚNIOR e o Procurador Regional Eleitoral ERICH RAPHAEL MASSON.
SESSÃO DE 17.12.2020.
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