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Portaria Presidência

PORTARIA N. 167/2015-PRES

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Federal n. 11.788, de 25-9-08, e a Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30-5-2011, que disciplinam o Estágio Curricular 

Remunerado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado.

 CONSIDERANDO a necessidade de readequar a distribuição de vagas de 

estagiários de nível superior na 2ª Instância.

 RESOLVE:

 Art. 1º Alterar em parte o anexo da Portaria 428/2014-PRES, para:

 I - Destinar 04 vagas de Nível Superior a Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação.

 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de março de 2015.

 Desembargador PAULO DA CUNHA

 Presidente do Tribunal de Justiça

 ANEXO ÚNICO

2ª INSTÂNCIA

Presidência

 UNIDADE

 NÍVEL SUPERIOR

 NÍVEL MÉDIO

N. DE VAGAS

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

4

 0

4

TOTAL

4

0

4

NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL MÉDIO

N. DE VAGAS

TOTAL GERAL 2ª INSTÂNCIA

204

16

220

Obs: A lotação dos estagiários no âmbito de cada Coordenadoria deste 

Tribunal será definida pelo respectivo Coordenador, que poderá 

remanejá-los de acordo com a oportunidade e conveniência de cada setor.

NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL MÉDIO

N. DE VAGAS

*TOTAL GERAL DE TODAS AS UNIDADES JUDICIÁRIAS ESTABELECIDAS 

NA PORTARIA N. 428/2014/PRES.

1.548

288

1.836

Presidência

Instrução Normativa

 Republica-se por conter erro material

 DJe 9489, de 4/3/2015

  

 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.

  

O 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, dos Juizados Especiais e demais Gestores na 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 2a Instância.

  

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

folha de pagamento do mês subsequente ao seu início.
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