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Instrução Normativa

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 2/2014-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,

considerando as decisões do Egrégio Conselho da Magistratura, que 

firmou entendimento sobre a possibilidade de pagamento da substituição 

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,

RESOLVE:

 Art. 1° O substituto fará jus à contraprestação pecuniária, quando 

designado pela autoridade competente a substituir o titular do cargo 

comissionado ou da função de confiança, durante seu afastamento ou 

impedimento legal, no período mínimo de trinta (30) dias consecutivos.

 Parágrafo único. No caso de afastamento decorrente de férias, será 

permitida a designação a partir do período mínimo de dez (10) e máximo de 

trinta (30) dias ao ano.

Art. 2º Poderão ser substituídos os ocupantes dos seguintes cargos 

comissionados e funções de confiança:

 I) Gestor das Varas, dos Juizados Especiais e demais Gestores na 

Primeira Instância;

 II) Coordenador, Diretor, 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, recebendo a remuneração que lhe for mais 

vantajosa.

§2º Não haverá vantagem financeira nos casos de substituição por prazo 

inferior aos estabelecidos 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 São vedadas as substituições:

 I – sucessivas;

 II – para cargos hierarquicamente inferiores ao exercido pelo substituto;

 III – solicitadas retroativamente.

Art. 4º 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 decorrente das atribuições do 

cargo comissionado ou da função de confiança que estiver exercendo em 

substituição.

Art. 5º 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 Primeira Instância, e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 

quando se tratar de servidores de Segunda Instância.

Art. 6º O pagamento correspondente à substituição será efetuado em 

folha de pagamento do mês subsequente a seu início.

Art. 7º O pagamento decorrente de substituição deverá respeitar os limites 

estabelecidos na Lei Complementar n. 101/2000, dependerá da 

disponibilidade orçamentária e financeira, e se submeterá aos efeitos da 

prescrição, nos termos do art. 137, inciso I, da Lei Complementar Estadual 

n. 4/1990.

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste 

Tribunal.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação e seus efeitos perdurarão até o dia 28 de fevereiro de 2015.

Art. 10. Revoga-se a Instrução Normativa n. 005/2008-DGTJ e demais 

disposições em contrário.

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

Cuiabá, 27 de maio de 2014.

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça.

Presidência

Decisão do Presidente

 DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDENCIA

  

 Protocolo: 53046/2014

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 53046/2014 Classe: 1-Diversos (Juntado 

aos autos do Precatório 4/00)

 COMARCA DA CAPITAL

 REQUERENTE: FASA FORNECEDORA DE AUTOPEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(s) HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI

Trata-se de Pedido de Providências formulado pela Empresa FASA 

Fornecedora de Autopeças Ltda., objetivando informações relativas às 

cessões de crédito apresentadas nos autos de Precatório Requisitório n. 

4/2000, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n. 60/1992, impetrado 

pela Associação de Praças Inativos da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso contra a Fazenda Pública Estadual.

Afirma a requerente que, apesar de os requerimentos relativos à cessão 

de crédito terem sido apresentados no ano de 2004 e de 2005, até a 

presente data não houve manifestação a respeito de sua homologação.

 Argumenta que a ausência de deliberação acerca dos pedidos de cessão 

de crédito têm lhe causado prejuízos, decorrentes da extrema 

desproporcionalidade entre o índice de atualização dos créditos cedidos 

(precatórios) e da dívida ativa de ICMS.

 É o necessário.

 Decido.

 Consoante se observa, a controvérsia reside na ausência de deliberação 

acerca dos pedidos de cessão de crédito formulados pela empresa FASA 

Fornecedora de Autopeças Ltda., no Precatório Requisitório n. 4/2000.

 De acordo com as informações prestadas pela Central de Precatórios, é 

grande a complexidade da matéria tratada nos autos, mormente em razão 

do elevado número de credores originários, muitos dos quais idosos ou já 

falecidos, bem como por tratar de créditos de natureza trabalhista, o que 

exige meticuloso esforço na verificação de cada um dos créditos e das 

cessões correspondentes.

  Destaca que vários credores originários realizaram composição 

administrativa, diretamente com o Ente Público Devedor ou por meio de 

expedição de cartas de crédito, e, ainda, que houve diversos pedidos de 

homologação de cessões de crédito que não foram analisados em razão 

da ausência de documentação.

  Noticia que foram delimitados os parâmetros para pagamento na 

audiência de conciliação, realizada em 30-11-2011, momento em que ficou 

definido que ‘quanto aos demais credores (espólio sem inventário e 

demais cessionários), o Juiz Conciliador determinou que o Departamento 

Auxiliar, remeta estes autos ao Núcleo de Ciências Contábeis para 

provisionar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mensais até o limite do 

precatório para pagamentos posteriores’.

 Como visto, os procedimentos que antecedem à satisfação do crédito 

público relativo ao Precatório Requisitório n. 4/2000, estão sendo 

cumpridos pela Central de Precatórios na forma definida na audiência de 

Conciliação, e respeitada a ordem cronológica para os créditos que devem 

se saldados pelo Estado de Mato Grosso.

  No que concerne aos pedidos de cessão de crédito que pendem de 

apreciação, o que foi pactuado na audiência conciliatória é que a 

deliberação sobre as cessões se dará em momento posterior á 

operacionalização dos pagamentos aos credores originários, registrando 

que, atualmente, o feito se encontra no Departamento Auxiliar da 

Presidência para essa finalidade.

  Não obstante as alegações lançadas pelo requerente, constata-se que o 

Precatório Requisitório n. 4/2000 vem tramitando regularmente, na forma 

avençada pelas partes na proposta de conciliação, devendo, nesse 

aspecto, prevalecer o que ficou definido, mormente porque não se 

identifica nenhuma situação que indique irregularidade nos procedimentos 

que vêm sendo adotados pela Central de Conciliação.

  Posto isso, não havendo medidas a serem determinadas no caso 

concreto, deve a requerente, na qualidade de possível cessionária do 

crédito público, submeter-se à sistemática de processamento definida na 

proposta de conciliação acatada pelas partes.

  Intime-se a requerente, cientificando-lhe, inclusive, das informações 

prestadas pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da 

Central de Precatórios.

  Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

  Cumpra-se.

  Cuiabá-MT, 26 de maio de 2014.
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