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Instrução Normativa

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 2/2015/PRES

Regulamenta os critérios para substituição de cargo em comissão e de 

função comissionada no Poder Judiciário de Mato Grosso.

 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO as decisões do Egrégio Conselho da Magistratura, que 

firmou entendimento sobre a possibilidade de pagamento das substituições 

de servidores de Comarcas, durante o afastamento dos titulares dos 

cargos;

CONSIDERANDO a necessidade de dar tratamento isonômico aos 

servidores de 1° e 2° graus de jurisdição deste Poder, a fim de fazer valer 

o princípio constitucionalmente protegido no artigo 5°, caput, de nossa 

Carta Magna;

CONSIDERANDO o disposto na alínea “b”, do inciso II, do artigo 10, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 

1988, que confere a estabilidade provisória à empregada gestante, desde 

a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;

CONSIDERANDO a vigência temporária da Instrução Normativa n. 

2/2014/PRES, qual seja 28-2-2015:

RESOLVE:

 Art. 1° O servidor ocupante de cargo em comissão ou função 

comissionada poderá ser substituído nos casos de afastamento ou 

impedimento legal, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos, 

salvo no caso de afastamento decorrente de férias, quando o período 

mínimo permitido é de 10 (dez) e o máximo de 30 (trinta) dias ao ano.

 Parágrafo único O substituto fará jus à contraprestação pecuniária, 

quando for autorizado pela autoridade competente a substituir o titular do 

cargo ou função de confiança.

Art. 2º Poderão ser substituídos os cargos ou funções de confiança de:

 I) Gestor das Varas e dos Juizados Especiais da 1ª Instância;

 II) Coordenador, Diretor, Gerente, Chefe e Gestor da Secretaria do 

Tribunal de Justiça.

 §1º O servidor substituto deverá, no período do afastamento do titular, 

cumular suas funções ordinárias com as atribuições inerentes ao cargo 

ou função que substituir e será retribuído com a remuneração que lhe for 

mais vantajosa.

§2º Não haverá vantagem pecuniária nos casos de substituição ao 

período inferior ao estabelecido no artigo 1º, contudo, todos os registros 

de substituição deverão ser feitos pelo Departamento de Recursos 

Humanos na ficha funcional do servidor substituto.

 Art. 3º Excepcionalmente, caso de servidora gestante ou em usufruto de 

licença maternidade, poderá haver substituição independentemente do 

cargo comissionado ou função de confiança ocupada.

 Art. 4º São vedadas as substituições:

 I – sucessivas;

 II – para cargos hierarquicamente inferiores ao exercido pelo substituto;

 III – solicitadas retroativamente.

Art. 5º O servidor que estiver substituindo e se afastar, por qualquer 

motivo, não perceberá a remuneração de substituição relativa ao período 

de afastamento, exceto quando este for inerente às atribuições do cargo 

em comissão ou da função comissionada que se encontra substituindo.

Art. 6º A substituição de servidor deverá ser efetivada por meio de 

Portaria, expedida pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, quando se tratar de 

servidores de 1a Instância, e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 

quando se tratar de servidores de 2 a Instância.

 Art. 7º O pagamento correspondente à substituição será efetuado em 

folha de pagamento do mês subsequente ao seu início.

Art. 8º Os pagamentos decorrentes das substituições deverão respeitar 

os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/00 e 

dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 9º O pagamento das substituições se submeterá aos efeitos da 

prescrição, nos termos do art. 137, inciso I da Lei Complementar n. 04, de 

15-10-1990.

Art. 10 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste 

Tribunal.

Art. 11 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1º de março de 

2015.

Art. 12 Revoga-se a Instrução Normativa n. 2/2014-PRES e demais 

disposições em contrário.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2015.

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Presidência

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos

Portaria

 PORTARIA N. 002/2015-NPMCSC-PRES

  

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO 

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS , no uso de suas atribuições legais e regimentais,

  

CONSIDERANDO as alterações feitas na Resolução n. 125/2010, 

29.11.2010, do Conselho Nacional de Justiça, pela Emenda n. 01/2013, de 

31.01.2013;

  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das normativas do Núcleo 

em conformidade com as recomendações do Conselho Nacional de 

Justiça, bem como estabelecer procedimentos que atendam à prestação 

dos serviços de conciliação/mediação nas Centrais de Conciliação e 

Mediação e nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania;

  

RESOLVE:

  

Art. 1º.  Constituir Grupo de Estudos para revisão das normativas do 

Núcleo, apresentar proposta de matérias de pautas temáticas entre outras 

ações que visam aprimorar a aplicação da Política Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos, bem como o funcionamento das Centrais de 

Conciliação e Mediação e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos 

e Cidadania, composta pelos seguintes membros:

  

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – Juiz Coordenador do Núcleo;

 ANDERSON CANDIOTTO – Juiz Coordenador do Centro de Sorriso;

 CRISTIANE TROMBINI PUIA BAGGIO – Juíza Coordenadora do Centro de 

Peixoto de Azevedo;

 CRISTIANE PADIM DA SILVA – Juíza Coordenadora do Centro de Juína;

 DÉBORA ROBERTA PAIM CALDAS - Juíza Coordenadora do Centro de 

Sinop;

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES – Juiz Coordenador do Centro de 

Várzea Grande e

 RODRIGO ROBERTO CURVO – Juiz Coordenador do Centro do Juizado 

Volante Ambiental.

  

Parágrafo único. Os trabalhos serão coordenados pelo Juiz 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

  

Art. 2º. Os membros acima nominados poderão ser divididos em 

subgrupos para melhor desenvolvimento dos trabalhos.

  

Art. 3º. Fixo o prazo para a conclusão dos trabalhos em 90 (noventa) 

dias.

  

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  

Publique-se.

  

Cuiabá-MT, 2 de março de 2015.

  

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Presidente do Núcleo Permanente de Métodos

 Consensuais de Solução de Conflitos

  

 Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos

 Consensuais de Solução de Conflitos
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