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AO EXMº SR. 

DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME MALUF 

M.D. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CUIABÁ – MATO GROSSO 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Encaminho a Vossa Excelência, com supedâneo no art. 39 da Constituição 

Estadual, Projeto de Lei que “Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei nº 10.255, de 31 dezembro 

de 2014, que alterou a Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso e dá outras providências”, com as devidas justificativas, para apreciação dos ilustres 

integrantes dessa augusta Casa Legislativa. 

 

Outrossim, solicito que o referido Projeto de Lei seja apreciado em regime de 

urgência. 

Respeitosamente, 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 



 

PROJETO DE LEI Nº       , DE                   DE                              DE 2015. 

 

Autor: Tribunal de Justiça 

 

Dispõe sobre alteração de dispositivo da 

Lei n. 10.255, de 31 de dezembro de 

2014, que alterou a Lei n. 8.814, de 15 

de janeiro de 2008, que institui o 

Sistema de Desenvolvimento de 

Carreiras e Remuneração (SDCR) dos 

Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências. 

 

 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição estadual, aprova e o governador do Estado sanciona a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica alterado o art. 4º da Lei n. 10.255, de 31 de dezembro de 2014, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. Fica alterado o inciso II do Art. 55 da Lei nº 8.814, de 15 de 

janeiro de 2008, alterada pela Lei n. 10.138, de 02 de julho de 2014, passando a vigorar 

com a seguinte redação:  

 

Art. 55. (...)  

I – (...) 

II - os atuais servidores ocupantes dos cargos a que se refere o 

caput, beneficiados com a incorporação de produtividade, conforme inciso 

anterior, farão jus à verba indenizatória para cumprimento de Mandados da 

Justiça Gratuita, prevista na forma do parágrafo único do art. 41 desta Lei.” 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Deputados: 

 

No exercício da competência que me é conferida pelo art. 35, inciso I, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tenho a elevada honra de 

dirigir-me a Vossas Excelências para submeter à apreciação desse Augusto Parlamento o anexo 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei n. 10.255, de 31 de dezembro de 

2014, que alterou a Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento 

de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e 

dá outras providências.” 

 

O projeto em referência,de autoria deste Sodalício, traz em seu bojo,apenas e tão 

somente, correção de erro material ocorrido quando este Tribunal enviou a essa Augusta Casa de Leis 

o Projeto que culminou com a edição da Lei n. 10.255, de 31 de dezembro de 2014. 

 

O erro materializou-se quando, ao se transcrever o artigo 4º , cuja modificação ora 

se solicita, foi copiada redação de lei já não mais em vigor, que previa a extinta verba paga à 

categoria, denominada de Vipae. 

 

Esclareço, por oportuno, que a redação que se quer atualizar está em conformidade 

com decisão do Colendo Conselho Nacional de Justiça, que, ao extinguir referida verba, estabeleceu 

o pagamento de outra denominada de Verba Indenizatória para Cumprimento de Mandados da Justiça 

Gratuita. 

 

Em assim sendo, solicitamos a especial gentileza de ser esta matéria tratada com 

urgência, tendo em vista que é necessária a correção para que a folha de pagamento dos Oficiais de 

Justiça possa ser implementada. 

 

Com estas considerações, lastreado no princípio da legalidade, submeto esta 

proposição para análise dessa laboriosa Casa Legislativa, objetivando a aprovação de Projeto de Lei, 

em anexo. 

Atenciosamente, 

 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2015. 

 

 

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

 

 


