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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEMA - Secretaria da Magistratura

COMUNICADO Nº 47/2018

A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA comunica aos magistrados que, nos termos da Resolução nº 591/2013, 
a declaração de bens e valores ou do imposto sobre a renda, referente ao exercício 2018 (ano base 2017), deverá ser 
inserida eletronicamente no Portal do Magistrado, em formato PDF, até o dia 31 de julho de 2018, no endereço https://www.
portaldomagistrado.tjsp.jus.br/ptlpdb/, salientando a necessidade de atualizarem seus dados cadastrais e solicitando 
especial atenção quanto ao preenchimento do respectivo exercício no momento da inserção, a fim de não gerar pendência 
no sistema.

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 9604/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que a eficiência operacional e gestão de pessoas são temas estabelecidos como estratégicos pelo E. 
Conselho Nacional de Justiça;

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para a aquisição de horas de compensação pelos servidores, no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em situações de imprescindível, excepcional e temporária necessidade 
do serviço público; 

R E S O L V E:

Art. 1º. O servidor do Quadro do Tribunal de Justiça terá direito ao crédito de horas de compensação somente quando 
prestar serviço extraordinário:

I – aos sábados, domingos, feriados e dias sem expediente, não podendo ultrapassar 08 (oito) horas diárias de trabalho e o 
pagamento dos auxílios alimentação e transporte será devido quando prestadas no mínimo 04 (quatro) horas extraordinárias;

II – em horas que ultrapassem a sua jornada normal de trabalho, não podendo exceder a 02 (duas) horas extras diárias de 
serviço, exceto os servidores designados nos cartórios do Júri da Capital e Interior;

III – como colaborador em concursos públicos realizados pelo Tribunal de Justiça;
IV – junto ao Tribunal Regional Eleitoral durante o processo eleitoral, desde que com comprovação por aquele órgão;
V – outras situações específicas de interesse público, a critério da Presidência do Tribunal de Justiça.

§ 1º - A prestação de serviço extraordinário está condicionada à ocorrência e comprovação de situações excepcionais e 
temporárias para execução de tarefas de imprescindível necessidade para o serviço público, cujo adiamento ou interrupção 
importe em manifesto prejuízo. 

§ 2º - As hipóteses previstas nos incisos I e II dependerão de prévia e expressa autorização da Presidência do Tribunal de 
Justiça.

§ 3º - Para cada hora trabalhada será creditada uma hora de compensação em dias úteis (inciso II) e em dobro nos casos 
previstos nos incisos I, III e IV. 

Art. 2º. O serviço extraordinário em dias úteis deverá ocorrer obrigatoriamente dentro do horário de funcionamento do 
Tribunal de Justiça, das 09 às 19 horas, excepcionado o previsto no artigo nono desta Portaria, antes da jornada de trabalho 
do servidor ou logo após, respeitado o limite de até 02 (duas) horas diárias e 16 (dezesseis) horas mensais, sendo vedado o 
fracionamento inferior a 30 (trinta) minutos por dia. 

Art. 3º. As solicitações para prestação de serviço extraordinário em dias úteis e aos sábados, domingos, feriados ou dias 
sem expediente deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e exclusivamente por meio eletrônico à 
SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas, não sendo processados os pedidos encaminhados de forma diversa.

§ 1º - O pedido será submetido primeiramente à análise da Corregedoria e, se for o caso, encaminhado para complementação 
e adequação por equipe técnica da Secretaria de Primeira Instância que apresentará relatório circunstanciado para orientar sua 
apreciação. 
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