Elizabeth Madureira Siqueira

trajetóRia do
poder judiciáRio de
Mato grosso
G

1874-2020

trajetóRia do
Poder judiciário de
Mato grosso
G

1874-2020

Edição comemorativa

Trajetória do Poder Judiciário
de Mato Grosso (1874-2020)
Coordenação da edição atualizada
Claudenice Deijany F. de Costa
Mariane Aparecida Leite de Oliveira Weissheimer
Pesquisa, organização, atualização e redação
Elizabeth Madureira Siqueira
Suporte, pesquisa e redação para a edição 2020
Keila Maressa Rocha Ferreira Soares Maciel
Fotos institucionais

Alair Ribeiro | Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Edição comemorativa dos 130 anos
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[ 1874-2004 ]
Coordenação da edição: Randis Mayre
Pesquisa, organização e redação: Elizabeth Madureira Siqueira
Auxiliares de pesquisa: Neila Maria Souza Barreto e Vera Lúcia Eilert
Fotografia dos magistrados: Márcio Hudson

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Av. Desembargador Carlos Avalone, s/n
Centro Político-Administrativo – CPA
CEP 78049-926 Cuiabá MT Brasil
Caixa Postal 1071
Tel. (65) 3617 3000
www.tjmt.jus.br | @tjmtoficial

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

trajetóRia do
Poder judiciário de
Mato grosso
G

1874-2020

Cuiabá, Mato Grosso, 2021

Editora

Maria Teresa Carrión Carracedo

Organização de originais

Ricardo Miguel Carrión Carracedo

Projeto Gráfico
Helton Bastos
Fotografia para Design Editorial na primeira edição
Helton Bastos • Rafael Palamin Manzutti
Organização de conteúdo iconográfico da edição dos 130 anos
Rafael Palamin Manzutti
Editoração

Ricardo Miguel Carrión Carracedo • Maike Vanni

Fechamento de arquivos para edições impressa e digital
Maike Vanni
Suporte Administrativo
Fernando Eduardo Genaro

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Siqueira, Elizabeth Madureira
Trajetória do poder judiciário de Mato Grosso :
1874-2020 / Elizabeth Madureira Siqueira. -- 1. ed.
-- Cuiabá, MT : Entrelinhas Editora, 2021.
ISBN 978-65-86328-12-7 [ versão impressa ]
ISBN 978-65-86328-24-0 [ versão digital ]
1. Mato Grosso. Tribunal de Justiça - História
2. Poder judiciário 3. Poder judiciário - Brasil I. Título.
21-55233

CDU-347.993(817.2)
Índices para catálogo sistemático:

1. Tribunal de Justiça : Mato Grosso : Direito
: História 347.993(817.2)
Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta edição pode ser reproduzida ou utilizada – em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, fotocópia,
gravação, etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem expressa autorização da autora, editora e instituição publicadora.

ENTRELINHAS EDITORA
Av. Senador Metello, 3773 – Jardim Cuiabá • CEP 78030-005 Cuiabá MT Brasil
Tel.: (65) 3624 5294 • www.entrelinhaseditora.com.br • e-mail: editora@entrelinhaseditora.com.br

Gestão 2019/2020
Presidente

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Vice-Presidente

Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas
Corregedor-Geral da Justiça

Des. Luiz Ferreira da Silva

Composição do Tribunal Pleno
Des. Orlando de Almeida Perri
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Des. Paulo da Cunha
Des. Juvenal Pereira da Silva
Des. Sebastião de Moraes Filho
Des. Márcio Vidal
Des. Rui Ramos Ribeiro
Des. Guiomar Teodoro Borges
Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Des. Luiz Ferreira da Silva
Desa. Clarice Claudino da Silva
Desa. Maria Erotides Kneip
Des. Marcos Machado
Des. Dirceu dos Santos
Des. Luiz Carlos da Costa
Des. João Ferreira Filho
Des. Pedro Sakamoto
Desa. Marilsen Andrade Addario
Des. Rondon Bassil Dower Filho
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Des. José Zuquim Nogueira
Desa. Serly Marcondes Alves
Des. Sebastião Barbosa Farias
Des. Gilberto Giraldelli
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

2

SUMÁRIO

Desembargadores do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1874-2020 39
Apresentação

17

3

Parte I

Cenário Histórico 19

Presidentes do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1874-2020 51
As gestões

51

4

1

Vice-presidentes do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1967-2020 59

Histórico do Tribunal da Relação
no Brasil e em Mato Grosso 21
A presença de advogados e autoridades judiciárias
no Período Colonial, em Mato Grosso

5

Primeiros bacharéis matogrossenses e os cursos de Direito

Corregedores-gerais do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1946-2020 65

22

Momento fundador do
Tribunal da Relação de Cuiabá
O segundo momento fundador

25
27
31

A importância dos filhos
da terra na consolidação do
Poder Judiciário em Mato Grosso

33

6
Sedes do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso 73
A Primeira Sede do Tribunal da Relação:
casa térrea da Rua 11 de Julho

73

A Segunda Sede do Tribunal da Relação:
sobrado da Rua 11 de Julho

74

A Terceira Sede do Tribunal
de Justiça: o palacete à
Rua Barão de Melgaço

76

A Quarta Sede do Tribunal de Justiça:
Av. Getúlio Vargas – Palácio da Justiça

76

A Quinta Sede do Tribunal de Justiça: no CPA
(Centro Político-Administrativo)

77

9
O Momento da Divisão
do Estado de Mato Grosso 111

10
A Dinâmica do Número
de Desembargadores – 1874-2020

7
As insígnias

85

Honrarias do Judiciário

86

Medalha do Mérito Judiciário
Desembargador José de Mesquita
Medalha da Justiça

11

85

Colar do Mérito Judiciário

117

86

89

Juizados Especiais: Justiça rápida,
gratuita e eficiente 123

123

Histórico

Pioneirismo de Mato Grosso na criação dos
Juizados Especiais

124

Parte II

Juizado Volante Ambiental – Juvam

Momentos Marcantes 93

Serviço de Atendimento Imediato
– SAI

124

126

Juizado Especial Itinerante – JEI

126

8

Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá

Os 146 anos do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1874-2020 95

Juizado do Torcedor e Grandes Eventos –
JET

128

O Centenário do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso – 1874-1974

95

Os 130 anos do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso – 1874-2004

99

Os 140 Anos do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso – 1874-2014

103

Comemoração dos 145 Anos do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso

105

146 anos do Judiciário – comemorações em meio
ao isolamento social

108

128

12
Anais Forenses do Estado de Mato Grosso 131
Primeira tentativa

131

132
Segunda fase dos Anais Forenses 133
Terceira fase dos Anais Forenses 133
Quarta fase dos Anais Forenses 135
Primeira fase dos Anais Forenses

Diário da Justiça do
Estado de Mato Grosso

14
Jurisdição de Segundo Grau

136

167

Composição julgadora
de Segundo Grau

167

Parte III

Composição atual do Tribunal Pleno

Estruturação do
Poder Judiciário de
Mato Grosso 139

Estrutura administrativa do TJMT

13
Jurisdição de Primeiro Grau 141
As comarcas

141

142

Complexo dos
Juizados Especiais de Cuiabá

144

Fórum de Várzea Grande Desembargador
Cesarino Delfino Cezar

146

Os Juízes

150

Parte IV

Evolução Judiciária 203

15
Ações sociais levam justiça a quem precisa 205

Fórum Desembargador José Vidal –
Cuiabá

Outras comarcas

171
201

148

205
Justiça Comunitária 206
Nosso Judiciário 210
Justiça Terapêutica

Judiciário em Movimento
Programa Bem Viver

211

213

16
O Judiciário estadual e o pioneirismo
na luta contra a violência de gênero 215
Cemulher

218

17

Judiciário em Movimento

280

Informatização transforma a entrega dos serviços
judiciários aos cidadãos – 1984-2020 221

ClickJud: O Judiciário na palma da mão

Processo Judicial Eletrônico: o fim dos processos
físicos e o início de uma Justiça mais célere e
eficiente 226

Colégio de Presidentes dos Tribunais
de Justiça

Linha do Tempo: informatização do Poder
Judiciário de Mato Grosso (1984-2020)

232

18
Inovação e modernização:
o presente e o futuro do Judiciário 237

240
Inovação e modernização tecnológica 249
Inovação e modernização administrativa 256
Inovação e modernização judicial

Videoconferências

282

282

Reeleição: autonomia alinhada
com o progresso

283

20
Judiciário mato-grossense se reinventa
e não para durante a pandemia 285
Presidência

288
288

Vice-Presidência

Corregedoria-Geral da Justiça

289

Sessões de Julgamento por
videoconferência no Segundo Grau

290

291
292

Selo de Desburocratização

Parte V

Panorama
Contemporâneo 271

Transformação Digital

Processo Judicial Eletrônico (PJe)
e o Judiciário 100% Digital

293

Lives

295

Comunicação com o público externo

19

297
Judiciário Social 297
Capacitações

Gestão 2019/2020:
Judiciário acessível, célere e eficiente 273

274
274

Retorno ao trabalho presencial

300

Cumprimento das Metas CNJ

Juízo 100% Digital

Ranking da Transparência

Selo Ouro no Prêmio CNJ de
Qualidade 2020

Obras para melhor receber o público
Judiciário próximo de todos
Estruturação do Judiciário

275

277
277

Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(Seeu)

279

281

301

Inteligência Artificial transforma
Judiciário Estadual

301

Bibliografia e Fontes 305

299

296

Apresentação

U

ma justiça moderna e eficiente, que atenda aos
anseios da sociedade, tem sido o objetivo do
Poder Judiciário de Mato Grosso ao longo dos
seus 146 anos. Nesse período, nos empenhamos
para levar a Justiça a todos os cidadãos, inclusive os que
moram nos rincões mais distantes deste nosso Estado
continental. Instalamos comarcas, ampliamos o número de
varas, criamos varas especializadas, implantamos os Juizados
Especiais para desafogar a justiça comum, aumentamos os
quadros de juízes e servidores, mas, apesar de todos os nossos
esforços, a demanda continua crescendo a um ritmo maior do
que conseguimos atender.
Sem jamais nos acomodar, percebemos que, além das
decisões pautadas nas letras frias da lei, precisávamos
humanizar o nosso atendimento, criar mecanismos para
aproximar o Judiciário do cidadão, investir na pacificação
social, na solução definitiva do conflito e na retomada de
uma convivência harmoniosa entre as partes. Criamos, no
Tribunal de Justiça, um Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos e Cidadania e começamos a expandir esse novo
jeito de fazer justiça para todas as comarcas, com a instalação
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (CEJUSCs).
Passamos também a desenvolver o nosso papel social como
instituição pública, com os serviços prestados pela Justiça
Comunitária, uma ideia que deu certo e hoje é reconhecida
em todo o país.
Enquanto lutávamos para melhorar a qualidade
dos nossos serviços, ganhamos um aliado poderoso: a
tecnologia. Começamos timidamente a tornar digitais os
nossos processos, por meio de vários sistemas e, aos poucos,
fomos nos aperfeiçoando, até que passamos a utilizar o
Processo Judicial Eletrônico (PJe) em todas as unidades
Judiciárias. Para acelerar a virtualização dos processos, o
Judiciário concentrou esforços na digitalização dos autos,
com migração para o PJe. O sistema revolucionou o trâmite
processual, pois de qualquer lugar do mundo, bastando ter
internet, é possível ao juiz, advogado, promotor de justiça e
partes acessarem o processo, com celeridade e segurança.

Em meio a tantas experiências positivas e um momento
de crescente desenvolvimento no Poder Judiciário de Mato
Grosso surge, em 2020, a pandemia do coronavírus, que
mudou a vida como a gente conhecia, não apenas no Brasil,
mas no mundo. Para proteger nossos juízes, servidores e
também o público externo, fomos obrigados a fechar as
portas dos nossos prédios, em março. Entretanto, nem isso
nos impediu de cumprir as nossas metas. O Poder Judiciário
nunca parou, ao contrário, mantivemos todos os serviços,
com imensurável ganho em produtividade e inovações.
Sempre digo e destaco que a pandemia apenas agilizou o
avanço tecnológico que já vinha sendo implantado no Poder
Judiciário.
Desde então, vivemos uma nova fase, nos reinventamos
e passamos a usar todas as plataformas digitais disponíveis
para as reuniões, audiências e sessões de julgamentos.
Implantamos o plenário virtual, que estava no nosso plano
de metas, mas se tornou realidade durante a pandemia;
implantamos o PJe em todos os órgãos julgadores do
Estado, em 100% das comarcas. A fase do papel, das
pilhas de processos, dos arquivos gigantescos já se tornou
passado no Poder Judiciário. Colocamos os dois pés na era
digital, inclusive com o uso da inteligência artificial para
impulsionar processos.
Fizemos mais. Disponibilizamos no site do Tribunal
de Justiça o robô Tejota, que responde de maneira rápida e
precisa as principais dúvidas dos usuários, 24 horas por dia,
sete dias por semana. Criamos um aplicativo do PJMT, o
ClickJud, para simplificar o acesso do cidadão aos serviços
da Justiça. Facilitamos o acesso dos advogados com a criação
do PEA. Sabemos que a tecnologia vem mudando a natureza
da relação do indivíduo e da sociedade com o Judiciário
e precisamos estar preparados para todas essas inovações
tecnológicas vertiginosas que estão por vir, para oferecer à
sociedade o que ela espera e merece.
Enfim, foram tantos os avanços, que só um livro poderia
registrar. Seja bem-vindo a esta jornada da evolução.
Boa leitura!

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Parte I
G

Cenário Histórico

Histórico do Tribunal da Relação
no Brasil e em Mato Grosso

O

primeiro Tribunal da Relação, criado no Brasil
em 1609, foi instalado na Capitania da Bahia.
Anos depois, em 1626, foi ele suprimido, voltando
a ser restaurado somente no ano de 1653. A
segunda Corte de Justiça foi a do Rio de Janeiro, criada
em 16 de fevereiro de 1751 e instalada aos 15 de julho do
ano seguinte. Sua jurisdição se estendeu por todo o litoral
Sul – do Espírito Santo até a Colônia de Sacramento –
adentrando pelo interior –, Minas Gerais, Goiás e Mato
Grosso (Wehling, 2004). Funcionando como instância
recursal, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro recebia
os processos cíveis e criminais desses diferentes espaços do
território colonial, julgando-os. A distância geográfica que
se entrepunha entre a então Capitania de Mato Grosso, a raia
máxima da fronteira Oeste colonial e a litorânea Capitania
do Rio de Janeiro dificultava sobremaneira o resultado
final das sentenças que, em algumas ocasiões, encontravam
os réus e beneficiários há muito falecidos. Dessa forma,
manteve-se o Judiciário de Mato Grosso por todo o Período
Colonial.
A presença da Justiça em território mato-grossense
data de longevos tempos. Descoberto oficialmente o ouro
das minas do Cuiabá, no ano de 1719, as autoridades de

1
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Lisboa e de São Paulo mantiveram rígido controle sobre
duas principais instâncias: a do fisco e a da justiça. Assim,
um aparato fiscalista foi montado com o objetivo de
arrecadar, com o rigor necessário, os quintos devidos à
Coroa portuguesa, o mesmo ocorrendo no que tangia ao
controle da Justiça, incumbida do cumprimento exato das
leis emanadas de Portugal.
Pascoal Moreira Cabral, descobridor das minas mato-grossenses, foi eleito por seus pares Guarda-Mor delas,
porém, na medida em que as notícias de novos descobertos
auríferos iam sendo propaladas, um esquema ainda mais
rígido e controlador se fazia cada vez mais visível, fosse para
impedir o extravio de ouro ou enquanto marco da presença
do poder metropolitano, constituindo-se em elemento
inibidor da possibilidade de emergência de qualquer
poder paralelo, genuinamente colonial, funcionando ao
arrepio da legislação lusitana. O importante seria garantir
o cumprimento do extenso e intrincado corpo legal no
longínquo território. Assim, no ano de 1724, João Antunes
Maciel foi nomeado para
o cargo de Regente e
Administrador da Justiça,
primeiro embrião do Poder
Judiciário.

Elevação de Cuiabá a Vila. Moacyr Freitas (2000). Acervo da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso

Histórico do Tribunal da Relação no Brasil e em Mato Grosso
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Com o crescimento e expansão das zonas auríferas
para além de seu perímetro inicial, tornou-se necessário
estender o poderio e domínio lusitano aos contornos da zona
aurífera oestina, também conhecida, na concepção da época,
como a chave e o propugnáculo do sertão do Brasil. Assim,
coube ao capitão-general de São Paulo, Rodrigo César de
Menezes, fundar uma das mais longínquas vilas da Colônia
portuguesa – a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá.
Para isso, não se contentou em emitir provisão, preferindo
sair de São Paulo pelo caminho monçoeiro – Tietê/Cuiabá
– e, pessoalmente, elevar a vila o antigo arraial cuiabano.
Estava consagrado o momento oficial de vinculação das
terras mato-grossenses ao antigo sistema colonial.
Esse ato determinou, consequentemente, a ereção, em
pelouro, do Senado da Câmara de Cuiabá, composto de
Juízes Ordinários, Almotacéis e Meirinhos. Esse organismo,
que jurisdicionava tendo por base as Ordenações do Reino,
muitas vezes teve de adaptar seus códices à realidade das
terras e minas recém-descobertas.

Travessa Bandeirantes sobre o córrego da Prainha.
Acervo do Arquivo da Casa Barão de Melgaço
– Coleção Família Mendonça

22

Trajetória do Poder Judiciário de Mato Grosso

•

1874-2020

A presença de advogados e
autoridades judiciárias no Período
Colonial, em Mato Grosso

a

Durante os 322 anos que compuseram o Período Colonial
brasileiro, os jovens, filhos e descendentes de famílias
abastadas, tinham na Europa espaço privilegiado para sua
formação profissional. Levando-se em conta que o nosso
processo de colonização foi marcado profundamente pela
influência cultural europeia, mais diretamente da lusitana,
quando a Universidade de Coimbra, nos séculos XVI ao XIX,
se apresentava como centro de excelência na formação dos
advogados de todo o mundo, tendo sido bastante procurada
por jovens nascidos no Brasil. Isso ocorria porque os cursos
superiores ainda não haviam sido criados em território
colonial brasileiro.
A primeira notícia sobre a presença de advogados em
terras mato-grossenses data do século XVIII, tendo sido
eles: Antônio Furtado de Vasconcelos, Fernando de Souza
da Silveira e Antonio Barroso Pereira, que advogaram
em Cuiabá desde o ano de 1729 e foram oficialmente
nomeados para o cargo por meio de provisões passadas pelo
governador da Capitania de São Paulo. De acordo com esse
tipo de documento legal, muitos bacharéis e licenciados
foram designados “na ocupação de advogado dos Auditórios
da dita Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá”1.
Exemplifiquemos com uma dessas provisões:

Antonio da Silva Caldeira Pimentel, do Conselho de Sua
Majestade, que Deus guarde, Governador e Capitão General
da Capitania de São Paulo e das Minas de Paranapanema,
do Cuiabá e Goiazes,

Bartolomeu Descalça e Barros e Nomeado, a
29 de outubro de 1749, como Secretário do Governo da
Capitania de Mato Grosso durante a gestão do 1º capitão-general, D. Antônio Rolim de Moura (1748-1765).

Faço saber aos que esta minha Provisão virem que tendo em
consideração a se achar o Licenciado Fernando de Souza da
Silveira, servindo de Advogado dos Auditórios da Vila Real
do Senhor Bom Jesus das Minas do Cuiabá com notória
satisfação e aceitação das partes, e esperar dele que daqui em
diante se haverá com o mesmo procedimento, Hei por bem
fazer-lhe mercê, como por esta lhe faço, ao dito Fernando de
Souza da Silveira de novamente o prover na dita ocupação
de Advogado dos Auditórios da dita Vila Real do Bom
Jesus do Cuiabá por tempo de um ano, atendendo a grande
distância desta Capitania que, servirá, se, no entanto, eu
o houver por bem, e se Sua Majestade, que Deus guarde,
não mandar o contrário, e com a dita ocupação haverá os
emolumentos, que diretamente lhe pertencerem, e servirá
debaixo da posse e juramento que já tomou quando entrou
a servir a dita ocupação, de guardar em tudo o Serviço de
Sua Majestade e direito as partes cumpram, e guardem esta
Provisão inteiramente como nela se contém sem dúvida
alguma, a qual lhe mandei passar por mim assinada e selada
com o sinete de minhas armas, que se registrará nos Livros
da Secretaria deste Governo, nos da Fazenda Real das ditas
Minas, e mais partes a que tocar, e será obrigado a pagar
a Fazenda Real os novos direitos, que dever do tempo que
tem servido, na forma da avaliação que se acha nos livros
da Fazenda Real das ditas Minas, e outrossim, pagará logo
os novos direitos, que dever desta Provisão na forma de
estilo. Sem o que não terá vigor nem efeito algum. Dada
nesta cidade de São Paulo, aos vinte e cinco dias do mês de
setembro, ano de mil setecentos e vinte e nove. O Secretário
Gervásio Leite Rebelo a fez.
(ass.) Antonio da Silva Caldeira Pimentel

Fernando Paes de Barros e Nascido em Sorocaba,
era licenciado em Direito. Atuou como licenciado em
Direito, não se sabendo se bacharel ou simplesmente
rábula.
Filipe José Nogueira Coelho e Provavelmente
bacharel em Direito. Em 17 de fevereiro de 1776, tomou
posse no cargo de Provedor da Fazenda Real, em Vila
Bela. Escreveu Memórias Cronológicas da Capitania
de Mato Grosso principalmente da Provedoria Real e
Intendência do Ouro.
Alexandre Rodrigues Ferreira e Naturalista,
nascido na Bahia em 27 de abril de 1756, tendo se
bacharelado em Ciências Naturais pela Universidade
de Coimbra. Foi encarregado, pelo rei de Portugal, de
estudar a fauna e a flora brasileira.
Antonio Furtado de Vasconcelos e Bacharel
em Direito pela Universidade de Coimbra. Designado
Procurador da Coroa e da Fazenda, em 1729.
José Barbosa de Sá e Licenciado, advogava em São
Francisco Xavier e Cuiabá. Provavelmente era brasileiro.
Escreveu Relação das povoações do Cuiabá e Mato Grosso
de seus princípios até os presentes tempos, e Diálogos
geográficos, políticos, cronológicos, naturais escritos nesta
Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá.

Muitos advogados atuaram no seio da comunidade
colonial cuiabana, tendo – a maioria deles – ocupado cargos
políticos relevantes na época, em especial o de Vereador do
Senado da Câmara de Cuiabá. Eram essas personalidades as
mais cultas destas localidades e, certamente, responsáveis
por escrever os Anais do Senado da Câmara de Cuiabá e o
de Vila Bela, documentos mais antigos de que se tem notícia.
Vejamos alguns advogados que exerceram a profissão em
Mato Grosso colonial, levantados por Paulo Pitaluga Costa e
Silva em Dicionário:

1

Essas informações foram-nos gentilmente cedidas pelo historiador e advogado Paulo Pitaluga Costa e Silva, a quem agradecemos.

Histórico do Tribunal da Relação no Brasil e em Mato Grosso

23

Outros bacharéis de renome atuaram nas zonas mineiras,
porém a presença de Magistrados somente foi verificada
a partir da elevação do arraial cuiabano à categoria de
vila. Esse ato transformador, efetivado pelo governador
da Capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes,
no ano de 1727, foi suficiente para fazer migrar para essa
região aurífera inúmeras autoridades ligadas à Ouvidoria,
organismo que timbrava, nas vilas, o poder de Justiça.
Maior número de juristas foi registrado após a criação da
Capitania de Mato Grosso (9 de maio de 1748), porém essa
presença se tornou mais efetiva na primeira capital, Vila
Bela da Santíssima Trindade, especialmente a partir do ano
de 1751, data em que foram cogitados nomes de juristas
que pudessem funcionar na novel unidade administrativa
colonial. A criação da Capitania de Mato Grosso se tornou
prioridade a partir do momento em que as fronteiras
espanhola e lusitana se avizinharam na região guaporeana.
Fazia-se necessário povoar e, acima de tudo, garantir a
fixação de contingente populacional na raia extrema do
Oeste colonial, frente ao iminente perigo de ser a mesma
apossada pelos hispânicos, uma vez que ainda vigia o
Tratado de Tordesilhas, e o de Madri, assinado no ano de
1750, ainda se encontrava em fase de demarcação.
A máquina burocrática lusitana, transplantada para
a recém-criada Capitania de Mato Grosso, exigia que a
Ouvidoria tivesse à frente Juízes togados, personalidades
de grande prestígio no mundo colonial. Ao lado desses
Magistrados, outros atuaram na região, a exemplo do Juiz de
Fora – nomeado pela Coroa portuguesa, com desempenho
nas vilas e cidades. Segundo Silva (2000, p. 33), o próprio
qualificativo “de fora” servia de garantia de atuação “com
maior isenção que os Juízes Ordinários, que eram, por
assim dizer, os Juízes da terra”; os Juízes Ordinários, eram
em número de dois, eleitos trienalmente para atuar junto às
vilas e escolhidos dentre os membros das elites locais, visto
que retirados da mais elevada camada social, a dos “homens
bons”; os Juízes de Vintena eram eleitos anualmente pelos
habitantes das vilas e arraiais, tendo como função dirimir
pequenas contendas criminais e cíveis. Ainda segundo Silva
(ibid.), sua função era a de “dirimir verbalmente as contendas
havidas entre os moradores”, cobrando taxa para semelhante
finalidade; o Juiz dos Feitos da Coroa e Fisco, nomeado
pelo Rei, era responsável por deslindar exclusivamente
questões relativas aos bens e direitos da Coroa portuguesa.
Ao lado dessas citadas autoridades, encontramos alguns
Desembargadores, Procuradores dos Feitos da Coroa e
Fazenda, Oficiais e Escrivães do Crime e Cível. Das muitas
autoridades Judiciárias presentes no cenário colonial de Mato
Grosso, o Desembargador João Antônio Neto (1985, p. 156157), elencou seus nomes e datas de posse:
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Ouvidores de Cuiabá
Antonio Álvares Lanhas Peixoto
José Burgos Vila Lobos (1730)
João Gonçalves Pereira (1735)
Manuel Antunes Nogueira (1743)
João Antonio Vaz Morilhas (1749)
Fernando Caminha de Castro (1755)

(ad hoc 1727)

Ouvidores de Vila Bela
Manuel José Soares (1761)
Miguel Ferreira Pinto Teixeira (1763)
Luís de Azevedo Sampaio (1766)
Joaquim José de Morais (1780)
Antonio da Silva Amaral (1793)
Francisco Lopes de Souza de Faria Lemos (1796)
Manuel Joaquim Ribeiro Freire (1800)
Sebastião Pita de Castro (1804)
José Francisco Leal (1815)
Antonio José de Carvalho Chaves (1822)

Juiz de Fora de Vila Bela
Teotônio da Silva Gusmão (1751)
Manuel Frangueiro (1756)

Juiz de Fora de Cuiabá
Constantino José da Silva Azevedo (1762)
João Batista Duarte (1767)
José Carlos Pereira (1776)
Antonio Rodrigues Gaioso (1781)
Diogo de Toledo Lara Ordonhes (1785)
Luís Manuel de Moura Cabral (1792)
Joaquim Inácio Silveira da Mota (1799)
Gaspar Pereira da Silva Navarro (1804)
José Francisco Leal (1809)
Antonio José de Carvalho Chaves (1812)
De todos eles, a história guardou com maior destaque
os nomes do Dr. José Carlos Pereira – Juiz que promoveu
a construção da famosa igreja da cidade de Chapada de
Guimarães, no ano de 1779, e da Igreja de São Gonçalo, na
atual Avenida 15 de Novembro, bairro do Porto, em Cuiabá,
inaugurada em 1781 –, e o do Dr. Diogo de Toledo Lara
Ordonhes, que entrou no exercício de suas funções a 6 de
dezembro de 1785, granjeando muita simpatia popular e que,
na opinião do cronista Joaquim da Costa Siqueira, “foi muito
estimado dos povos que o obsequiaram, desde a sua chegada
até à sua saída”.

Primeiros bacharéis matogrossenses e os cursos de Direito

a

unidades da federação. Esse ano marca a criação da Escola
de Direito de Cuiabá, instituição que funcionou até 1937
quando, pela legislação estadonovista, foi obrigada a fechar
suas portas frente à proibição de funcionários públicos
exercer a profissão docente, o que caracterizava a cumulação
de cargo/função. José Ferreira de Freitas (2001, p. 220)
avalia esse momento, considerando: “Ora, como 95% dos
professores eram Desembargadores, Juízes, Promotores...
Fechou-se a Faculdade, à míngua de corpo docente..., para
frustração de quantos por ela esperaram durante anos a fio!”.
No ano de 1952, o Deputado Clóvis Cintra apresentou um
projeto de lei criando novamente uma Faculdade de Direito,
com sede na capital, tendo sido aprovado e sancionado pelo
Governador Fernando Corrêa da Costa, fazendo renascer,
portanto, a Faculdade de Direito, agora acrescida de Mato
Grosso. As ações visando à recriação e reinstalação desse
curso de Direito foram desencadeadas desde o ano de 1951,
quando jovens mato-grossenses manifestaram público desejo
da implantação efetiva de um curso superior em Cuiabá. Essa
movimentação frutificou na Lei nº 486, de 5 de setembro
de 1852. A ação definitiva no encaminhamento prático da
questão foi dada pelo governo estadual que, em meados de
1953, encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de
Lei, elaborado pelo Departamento de Educação e Cultura,
estabelecendo normas para o funcionamento, no ano
seguinte, da Faculdade de Direito de Mato Grosso (O Social
Democrata, 1953, p. 4).
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S

egundo o eminente e saudoso jurista mato-grossense
José Barnabé de Mesquita – personalidade que
marcou fortemente a trajetória do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso –, em texto intitulado Os Primeiros
Bacharéis Mattogrossenses, muitas foram as dificuldades
para se identificar e localizar os primeiros estudantes mato-grossenses formados em instituições de ensino superior,
visto a exiguidade, na primeira metade do século XX, de
estudos referentes à História da Educação de Mato Grosso.
Em suas investigações sobre o século XIX, afirmava ter sido
Prudêncio Giraldes Tavares da Veiga Cabral o primeiro
cuiabano a se bacharelar pela Universidade de Coimbra.
Segundo Mesquita (1978, p. 37), “Foi ele, o Dr. Prudêncio
Giraldes Tavares da Veiga Cabral, nascido em Cuiabá, a 33
de abril de 1800 e formado em Direito na Universidade de
Coimbra, no ano de 1822, tendo sido reconhecido Doutor por
Decreto de 16 de setembro de 1834”. A sua obra conquistou o
Patrocínio da Cadeira nº 10 da Academia Mato-Grossense de
Letras, cujo primeiro ocupante foi Palmiro Pimenta, outro
grande jurista, sendo essa cadeira atualmente ocupada por
outro ínclito jurisconsulto, Dr. Corsíndio Monteiro da Silva.
O interesse dos mato-grossenses pelo estudo do Direito
não foi menor do que aquele expresso pela maioria dos
jovens brasileiros, visto que esse ramo do conhecimento
seria de vital importância no momento de formação da
nova nação e importantíssimo no que toca à elaboração e
reforma da legislação recentemente estabelecida, a exigir
constantes alterações a fim de se adaptar às mudanças
ocorridas celeremente no interior da sociedade brasileira
do século XIX. A predileção dos bacharéis mato-grossenses
pela Faculdade de Direito de São Paulo se deveu, em parte, à
relativa proximidade de Mato Grosso com a capital paulista,
porém, atribuímos esse mesmo interesse, também, aos
estreitos laços de ancestralidade que ligavam o território
mato-grossense a São Paulo, desde o século XVIII. Durante
este século e primeira metade do XIX, as comunicações
entre Cuiabá, assim como da então capital Vila Bela, com o
litoral, eram realizadas exclusivamente por água, por meio de
dois sistemas monçoeiros: o do Norte – Vila Bela/Madeira/
Amazonas/Belém do Pará – e o do Sul – Tietê/Paraná,
Grande, Camapuã, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá.
Nessa medida, os cursos jurídicos espalhados por
vários estados brasileiros, após a proclamação do novo
regime político, se constituíram em importantes centros de
formação de jovens mato-grossenses que, até o ano de 1934,
eram obrigados a complementar seus estudos em outras

Antiga Faculdade de Direito de Mato Grosso.
Rua Comandante Costa, esquina com Voluntários da Pátria,
em Cuiabá (2004)
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Universidade Federal de Mato Grosso, na década de 1970. Acervo do Serviço de Memória / Coordenação de Comunicação Social / UFMT

Sua instalação somente ocorreu dois anos mais tarde,
tendo como base física o edifício do Liceu Cuiabano e com
funcionamento noturno. Esse ressurgir do curso superior
de Direito em Mato Grosso teve duração efêmera, visto que,
após dois anos, foi ele novamente fechado.
Também advogado, o ex-Reitor relembra:
Novo recomeço acontece com João Ponce de Arruda
assinando o Decreto nº 120, de 05/09/1956, para determinar
a reabertura do Curso de Direito e obtém do Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira o Decreto de nº 40.387, de
20/11/1956, autorizando o funcionamento da Faculdade de
Direito de Mato Grosso, embrião primeiro da Universidade
Federal de Mato Grosso, criada no Dia dos Direitos do
Homem, em 10/12/1970 (Jucá, 2003).

Em 1956, por força do Decreto nº 120, de 5 de setembro
de 1956, o curso de Direito voltou a ser autorizado pelo então
Governador João Ponce de Arruda. Esse projeto ganhou
força, visto que fruto de tríplice entendimento entre os
candidatos aos Governos: Federal, Juscelino Kubitschek de
Oliveira – Estadual, João Ponde de Arruda – e ao Senado,
Filinto Müller. Vitoriosos os três, esse desiderato foi
consolidado pelo Decreto nº 40.387, de 20 de novembro de
1956. Com a reinstalação da Faculdade de Direito de Mato
Grosso, seu vestibular ocorreu no ano seguinte. Conta-nos o
Desembargador António de Arruda (1987, p. 31) que
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[...] só após a completa regularização da Faculdade, pôde ela
funcionar normalmente, sob a direção do Desembargador
Hélio Ferreira de Vasconcelos. No entanto, os alunos
ficaram sujeitos a novo exame vestibular, perdidos que
foram os dois anos que haviam cursado.

Em 1970, por meio da Lei Federal nº 5.647/70, de 10 de
janeiro de 1970, foi criada a Universidade Federal de Mato
Grosso que incorporou os três cursos superiores então
existentes e funcionando regularmente em Cuiabá: o de
Direito e os cursos integrantes do Instituto de Ciências e
Letras de Cuiabá (ICLC), perfazendo um total de 7 deles.

Momento fundador do
Tribunal da Relação de Cuiabá

a

A

6 de agosto de 1873, por força do Decreto
nº 2.342, foram acrescentados mais sete
Tribunais da Relação no interior do Império,
sendo um deles o de Mato Grosso,
com sede em Cuiabá:
Hei por bem sancionar e mandar que se execute a Resolução
seguinte da Assembleia Geral Legislativa:
Art. 1º Ficam criadas mais sete Relações no Império.
§ 1º. As Relações existentes e as novamente criadas terão
por distritos os territórios seguintes:
1. Do Pará e Amazonas, com sede na cidade de Belém.
2. Do Maranhão e Piauí, com sede na cidade de S. Luís.
3. Do Ceará e Rio Grande do Norte, com sede na cidade
de Fortaleza.
4. De Pernambuco, Paraíba e Alagoas, com sede na
cidade do Recife.
5. Da Bahia e Sergipe, com sede na cidade de Salvador.
6. Do Município Neutro, Rio de Janeiro e Espírito Santo,
com sede na Corte.
7. De São Paulo e Paraná, com sede na cidade de São
Paulo.
8. Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com sede na
cidade de Porto Alegre.
9. De Minas Gerais, com sede na cidade de Ouro Preto.
10. De Mato Grosso, com sede na cidade de Cuiabá.
11. De Goiás, com sede na cidade de Goiás (REVISTA

ATUALIDADES FORENSES E INTERIORANAS,
1874-1974, p. 45-46).

Nesse mesmo ano de 1873, o então Presidente da
Província de Mato Grosso externou seu regozijo pela
iniciativa do Imperador, em relatório apresentado à
Assembleia Legislativa Provincial, por ocasião da abertura
dos trabalhos legislativos:

Decreto Imperial 2.342, de 6 de agosto de 1873. Arquivo Nacional (RJ)

Um grande e memorável acontecimento teve anteontem
lugar nesta Capital. Foi instalado o Tribunal da Relação,
para esta Província criado pela Lei nº 2.342 , de 6 de agosto
último pretérito.
A criação de um Tribunal de 2ª Instância nesta Província
tão longe da Corte, ao Distrito da Relação da qual então
pertencia, é sem dúvida um auspicioso e inestimável fato
que, largamente concorrendo para o progresso desta
importante Província, para sempre gravará nos corações dos
dignos mato-grossenses a mais profunda gratidão aos Altos
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Poderes do Estado, que nele lhes outorgaram tão assinalado
quanto merecido e justo benefício.
Não são somente, Senhores, a maior facilidade no uso dos
recursos legais e prontidão nos julgamentos em segunda
Instância, as vantagens que a citada Lei conferiu a esta
Província que, dotada pela natureza de grandes riquezas em
todos os seus reinos, de um clima salubérrimo, posto que
ardente, e de extensas regiões propícias ao estabelecimento
das melhores vias de comunicação terrestres e fluviais, não
tem todavia, pois, a falta destas e de população e por seu
grande afastamento do litoral do Império, acompanhado
as demais províncias na carreira do progresso social, em
que felizmente marcham. É não menos estimável que
aqueles grandes benefícios para o aumento de civilização
e prosperidade do engrandecimento moral da Província, a
aquisição de cavalheiros dotados de elevada ilustração e no
hábito de distribuírem justiça reta, afeitos à prática do justo
e do honesto, como certamente são os dignos Magistrados
que, pelo Decreto de 6 de novembro do ano passado, foram
nomeados para o Tribunal da Relação desta Província.
São eles os meretíssimos Desembargadores: Ângelo
Francisco Ramos – Presidente do Tribunal, Manoel
Tertuliano Thomaz Henriques – Procurador da Coroa,
Vicente Ferreira Gomes, Francisco Gomes da Rocha e
Antônio de Souza Mendes Júnior.
Por ocasião da instalação do Tribunal, não assumiu o
exercício este último mencionado de seus dignos membros,
por não ter ainda chegado a esta Província.
Por igual motivo deixou também de assumir o emprego de
Secretário do Tribunal, para o qual foi nomeado por Decreto
de 13 de dezembro do ano passado, o Dr. Antonio Pedro
Monteiro de Souza (APMT, 1974).

Retrato de D. Pedro II.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense

Prospecto da Vila do Bom Jesus de Cuiabá (121 x 21 cm).
Provável autor: José Joaquim Freire (1789-1792). Expedição de Alexandre
Rodrigues Ferreira. Acervo do Museu Bocage, Portugal
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Instalação
A solenidade de instalação do Tribunal da Relação
de Mato Grosso ocorreu às 10 horas, na capital, com a
presença de apenas quatro Desembargadores nomeados pelo
Imperador: Ângelo Francisco Ramos, eleito Presidente da
Relação, Manoel Terthuliano Thomás Henrique, Procurador
da Coroa e Soberania Nacional, Francisco Gonçalves da
Rocha e Vicente Ferreira Gomes, tendo sido assistida pelo
Secretário interino José Jacinto de Carvalho. Na ocasião,
e para timbrar aquele importante momento histórico, o
Presidente, Ângelo Francisco Ramos, pronunciou-se:

O ato foi abençoado pelo primeiro Bispo Diocesano
de Cuiabá, o paulistano D. José Antônio dos Reis. A sala,
ocupada pelo Presidente da Província, pelo Bispo, pelos
Desembargadores nomeados pelo Imperador e pelos
Ministros honorários, e, em seguida, o recinto foi ocupado
pelos muitos convidados.
Ato contínuo, o Presidente do Tribunal da Relação
efetuou a nomeação dos Desembargadores, do Presidente
do Tribunal da Relação e do Procurador da Coroa, dandolhes assento de conformidade com a antiguidade de Juiz
de Direito, assim como convidou os Desembargadores
honoríficos a tomarem assento à Mesa dos trabalhos. Após
a abertura oficial da primeira sessão, o Presidente Ramos

Primeira sede do Tribunal da Relação de Mato Grosso.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense

colocou à apreciação dos seus pares a primeira propositura
regimental relativa às condições de realização das sessões.
Ficou fixado que as conferências da Relação teriam lugar
nos dias de terças-feiras e sábados, às 10 horas, e quando
nesses fossem legalmente impedidos, elas se efetivariam em
dias imediatamente anteriores, em que se não desse igual
impedimento. Antes do encerramento da sessão, o Presidente
Ramos determinou que fosse lavrada a primeira ata para,
naquele momento, ser assinada por todos os presentes,
marcando o dia 1º de maio de 1874 como o fundador do
Tribunal da Relação de Mato Grosso, instalado na capital,
Cuiabá:

Arquivo: Banco de Imagens C&C

No regime do governo representativo como o nosso
a aliança do poder com a liberdade constitui a fase
fundamental de sua prosperidade e grandeza: aliança essa
que fez o grande Tácito duvidar de sua coexistência, dizendo
que a forma de governo seria aquela que a realizasse. Pois
bem, sem a justiça a liberdade não tem garantias, e o poder
corre perigo. Vós bem sabeis que o grande orador inglês
Lorde Chatan – dizia que na porta da cabana arruinada do
último súdito da Inglaterra esbarrava o Rei com todo o seu
poder (Ponce Filho, 1952, p. 86).
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Ata da instalação do Tribunal da Relação da Cidade de
Cuiabá, Capital da Província de Mato Grosso.
Ao primeiro dia do mês de maio do ano de Nascimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e setenta
e quatro, nesta Cidade de Cuiabá, Capital da Província
de Mato Grosso, na casa destinada para os trabalhos do
Tribunal da Relação da mesma Cidade, à rua denominada
Onze de Julho, presentes os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Ângelo Francisco Ramos, Presidente
da mesma Relação, Manoel Tertuliano Thomaz Henrique,
Procurador da Coroa e Soberania Nacional, Francisco
Gonçalves da Rocha e Vicente Ferreira Gomes comigo
secretário interino abaixo assinado, aí, às dez horas da
manhã, depois da bênção do edifício, praticada pelo
Exmº Sr. Bispo Diocesano D. José Antônio dos Reis,
sendo introduzidos o mesmo Senhor Bispo e o Exmº
Sr. Presidente e Comandante das Armas da Província,
Brigadeiro Dr. José de Miranda da Silva Reis, à sala das
conferências do Tribunal por uma comissão composta
de dois Desembargadores e de um secretário interino,
dirigindo-se eles à mesa colocada em à mesma sala, o Exmº
Sr. Presidente da Relação deu assento à sua direita aos Exmos
Srs. Presidente da Província e Bispo Diocesano e ocupou
a sua cadeira, à cabeceira da mesma mesa, sentando-se
os demais Senhores Desembargadores em suas cadeiras.
Em seguida, estando ocupado o recinto da sala pelos Sr.
Desembargador Honorário Firmo Joze de Mattos, Barão
de Melgaço, Dr. Juiz de Direito da Comarca, Chefe de
Polícia, Promotor Público, advogados e mais autoridades e
membros da Câmara Municipal e da Assembleia Provincial
e pessoas gradas, assim como por numeroso concurso de
Cidadãos, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Relação
leu o Decreto nº 2.342 de 6 de agosto do ano próximo
passado, criando a Relação desta Província, e mandou ler
os de denominação dos Desembargadores, do Presidente
da Relação e Procurador da Coroa e Soberania Nacional
e tendo sido todos os Desembargadores nomeados por
Decreto da mesma data o Presidente da Relação deu-lhes
assento de conformidade com as respectivas antiguidades
de Juiz de Direito. Depois do que o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Relação proferiu um discurso análogo ao
ato da instalação, em seguida disse – Está instalada a
Relação de Cuiabá. Acrescentou que já tendo prestado
juramento perante o Exmº Sr. Ministro de Justiça tanto os
Desembargadores como ele Presidente e o Procurador da
Coroa, como se via das declarações feitas pela Secretaria do
Estado, respectiva, declarava todos os membros do Tribunal
empossados de seus cargos, e no exercício de suas funções.
Não havendo objeto a tratar o Presidente do Tribunal
declarou que as conferências da Relação terão lugar nos dias
de terças-feiras e sábados às dez horas da manhã, e quando
estes fossem legalmente impedidos nos dias imediatamente
anteriores em que não se desse igual impedimento e deu este
ato por findo, e mandou lavrar esta ata. Neste ato, pedindo
a palavra os Srs. Dres Caetano Xavier da Silva Pereira e
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Ata da instalação do Tribunal da
Relação de Mato Grosso. Acervo do
Memorial do Judiciário mato-grossense

depois José da Costa Leite Falcão, proferiram discursos com
referência ao ato de instalação deste Tribunal, felicitando,
pela sua criação, a Província. Eu, Jozé Jacintho de Carvalho,
servindo de Secretário da Relação na conformidade do
artigo 2º do Decreto nº 817 de 30 de agosto de 1851 o
escrevi e subscrevi. Ângelo Francisco Ramos, Presidente,
Vicente Ferreira Gomes, Francisco Gonçalves da Rocha,
Manoel Tertuliano Thomaz Henrique, D. José, Bispo de
Cuiabá, O Bel. José de Miranda da Sª Reis, Prese da Provª
(O Bacharel José de Miranda da Silva Reis, Presidente
da Província), Firmo José de Mattos, Barão de Melgaço,
Antonio Gonçalves de Carvalho, José Marcellino de Araujo
Ledo Veja, C. X. da Silva Pereira (Caetano Xavier da Silva
Pereira), José da Costa Leite Falcão, Barão de Aguapeí, João
Maria de Souza, Henrique José Vieira, Salvador Pompeo de
B. Sobrº (Salvador Pompeu de Barros Sobrinho), Joaquim
José Rodrigues Calháo, Augusto Cezar de Pádua Fleury,
Celestino Corrêa da Costa, Manoel Pereira da Silva Coelho,
Luiz Alves da Silva Carvalho, Joaqm. Felicíssimo D’Almda.
Lousada (Joaquim Felicíssimo de Almeida Lousada),
Cônego Antonio Henriques de Carvalho Ferro, Bento. José
da Sva. França (Benedito José da Silva França), João de Souza
Neves, Francisco Sizenando Peixoto, Frederico Augusto
de Campos Mello, João José de Moraes Tavares, Antº
Pereira Catilina da Sª (Antonio Pereira Catilina da Silva),
Antonio João de Sousa, Dr. Joaquim Januario dos Santos
Pereira, Dr. Augusto Novis, (ilegível), Luiz José Ferreira,
Capm. Alexandre Florentino d’Albuquerque Ns. (Capitão
Alexandre Florentino d’Albuquerque Nunes), Joaquim
Maria do Espto. Santo (Joaquim do Espírito Santo), Bento
Ferreira de Mesquita, Tertuliano Cândido da Cº Barboza
(Tertuliano Candido da Cunha Barboza), Dr. Dormevil
José dos Santos Malhado, Dr. Carlos José de Souza Nobre,
Luiz da Silva Prado, Enoch Baptista de Figueiredo, Josino
d’Albuqqr. e Sª (Josino de Albuquerque e Silva), Benedicto
Mariano de Campos, Luiz Antonio do Coutto, José da Costa
Lana, Manoel Peixoto d’Azevedo, Gabriel Nunes Nogueira,
Frederico Adolpho Josetti, Joaquim Innocencio d’Oliveira,
Phidelis Bernardo d’Oliva (Fidelis Bernardo de Oliveira).
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(Livro nº 1, de ata das sessões do Tribunal da Relação, p.
2v-3).
Obs.: A ortografia da ata foi atualizada, excetuando os
nomes próprios, assim como as abreviaturas dos mesmos
foram desdobradas nas anotações entre parênteses, da
autora.

O segundo momento fundador

a

Se o ano de 1874 marcou a data inicial de instalação e
início de funcionamento do Tribunal da Relação da província
de Mato Grosso, o segundo momento marcante e divisor
de águas pode ser delimitado em 1891, quando se deu uma
segunda instalação da Corte de Justiça em território matogrossense, marcando o rompimento com o regime Imperial e
timbrando o marco que se inaugurava, o republicano.
No caso específico do antigo Tribunal da Relação,
sua denominação foi alterada, de Tribunal da Relação da
Província de Mato Grosso para Tribunal da Relação do
Estado de Mato Grosso, e os Desembargadores tomaram
novamente posse solene, no dia 10 de outubro de 1891:
Aos dez dias do mês de outubro de 1891, terceiro da
República dos E. U. do Brasil, nesta cidade de Cuiabá,
capital do Estado de Mato-Grosso, no sobrado à Rua 11 de
Julho destinado para os trabalhos do Tribunal da Relação,
ali presentes, às 11 horas da manhã, os senhores Juízes
de Direito João Martins França, Luiz da Costa Ribeiro,

Doutor em direito José Maria Metello, não comparecendo
por ausente o senhor Juiz de Direito Acyndino Vicente
de Magalhães, sob a presidência interina do Exmº Sr.
Desembargador Alfredo José Vieira, este da extinta Relação
da província, bem como aqueles por Decreto de 6 do
corrente mês; e sendo anunciada a presença do Exmº Sr.
Presidente do Estado, Dr. Manoel José Murtinho, mandou
o Exmº Sr. Presidente interino recebê-lo à porta do edifício
por uma comissão composta dos Srs. Des. Martins França,
Costa Ribeiro e Metello.
Introduzidos no salão das sessões com os cidadãos que
formavam seu séquito, dirigiu-se o Chefe do Estado à
mesa dos trabalhos, a cuja cabeceira tomou assento à
direita do Sr. Coronel Sebastião Raymundo Ewerton,
comandante interino do distrito militar, ocupando os Srs.
Desembargadores as suas cadeiras aos lados da mesa. Em
seguida, estando o recinto da sala do Tribunal ocupado por
numeroso concurso de cidadãos, o Sr. Presidente do Estado
tomou o compromisso ao Sr. Desembargador Alfredo José
Vieira, de bem desempenhar as funções do seu cargo, e
de tomá-lo igualmente a cada um dos membros do novo
Tribunal. Ato contínuo, o Sr. Presidente interino mandou
fazer a leitura do Decreto nº 6, de 7 do corrente mês, e, por
sua vez, tomou o compromisso dos novos Desembargadores,
à proporção que se procedia à leitura dos respectivos
títulos de nomeação. Assinados os termos de compromisso,
proferiu o Sr. Presidente interino as seguintes palavras: ‘Está
instalado o novo Tribunal da Relação do Estado de Mato
Grosso’.
Passando depois os membros do Tribunal à eleição do
presidente efetivo, por escrutínio secreto e maioria de votos,
obtiveram votos o Sr. Desembargador José Maria Metello,
três, e o Sr. Desembargador Costa Ribeiro. Foi eleito o Sr.
Desembargador Metello. Fizeram alocuções análogas ao
ato os Srs. Presidente interino, Desembargador Metello e o
Presidente do Estado. Do que, para constar lavro esta ata,
que vai por todos assinada. Eu, Antonio Pereira Catilina
da Silva, Secretário, a escrevi. Assinaturas: Manoel José
Murtinho – Sebastião Raymundo Ewerton – Alfredo José
Vieira – João Martins França – Luiz da Costa Ribeiro – Dr.
José Maria Metello – Camilo de Accioli Silva – Benedicto
Chrispiniano de Souza – Augusto Gomes de Almeida –
Bellarmino Guedes Corrêa Gondin – Orozimbo Barnabé de
Senna e Oliveira – Dr. Dormevil José dos Santos Malhado
– Dr. Antonio Carlos Pires de Carvalho e Albuquerque
– Dr. Pedro Augusto Borges – João de Moraes e Mattos –
João Maria de Souza – Benedicto J. da Silva França – José
Barnabé de Mesquita – Egydio Mamoré – Joaquim Vaz
de Campos – Manoel R. P. da Silva – Manoel Escolastico
Virgínio – Generoso P. L. de Souza Ponce – José Magno da
Silva Pereira – Francisco Gonzaga Cicero de Sá – Eduardo
R. Fernandes de Pinho – Joaquim Marcos da Silva Pereira
– André Gaudie Nunes – Frederico A. Josetti – João
Candido Leite Pereira Gomes – Francisco Marcos T. Serejo
– Antonio Marianno da Silva Campos – Dr. José Marques
da Silva Bastos – João Baptista da Silva – Silvestre Antunes

Histórico do Tribunal da Relação no Brasil e em Mato Grosso

31

MTCC / Banco de Imagens C&C

Galvão – José Martins Fernandes – José Maria Curvo –
João Capistrano da Trindade Fonseca – Fernando Leite
de Figueiredo – Francisco A. da Costa – João Felippe de
Faria – Antonio Roberto de Vasconcellos – Emiliano Pinto

(Mendonça, 1919b, p. 210-211).

Obs.: A ata teve sua ortografia atualizada, excetuando os
nomes próprios.

Tornava-se importante marcar, com atos solenes, o
novo momento republicano que se inaugurava, o mesmo
ocorrendo no âmbito do Executivo e Legislativo. Mas
isso não bastava, era essencial que fosse promulgada
regionalmente uma nova Constituição, baseada nos
princípios filosóficos e político-administrativos consoantes
com o novo sistema de governo, assim como imprescindível
a criação de um conjunto de símbolos que emblematizassem
para sempre esse momento histórico. A cada Estado da
novel federação republicana coube a missão de criar suas
bandeiras, ícones de um novo Brasil que nascia. Em Mato
Grosso, o primeiro Presidente do Estado foi o militar
Antônio Maria Coelho, que logo tratou de instituir a
bandeira do Estado de Mato Grosso, criada oficialmente pelo
Decreto nº 2, datado de 31 de janeiro de 1890:

Bandeira do Estado
de Mato Grosso

DECRETO Nº 2
O Brigadeiro Antônio Maria Coelho, Governador do Estado
de Mato Grosso, por aclamação do povo e nomeação do
Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil, decreta:
Art. 1º A bandeira particular do Estado Federal de Mato
Grosso será azul, com losango branco, no centro deste uma
esfera ou globo verde e uma estrela amarela com os raios
tocando a circunferência da esfera.
Art. 2º Esta bandeira será alvorada nos dias de gala,
abaixo da bandeira nacional.
Palácio do Governo do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá,
31 de janeiro de 1890 (Jucá, 1995).

O acatamento do Tribunal da Relação à República se deu
por meio de consignação de um voto de adesão ao sistema
republicano, consignado no livro de ata da sessão ordinária,
de 4 de fevereiro de 1890:
Em seguida, o Sr. Desembargador Barboza Lima pediu a
palavra e propôs para que se consignasse na presente ata
um voto de adesão do Tribunal ao regime republicano
proclamado no Rio de Janeiro a 15 de novembro do ano
próximo passado, e que neste sentido se endereçasse ao
General Antonio Maria Coelho uma mensagem, externando
aquele sentimento de adesão e felicitando-o por achar-se
investido do cargo de Governador deste Estado. O que foi
unanimemente aprovado (Livro de ata das sessões do

Tribunal da Relação do Estado de Mato Grosso, 1890,
p. 99).
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A importância dos filhos
da terra na consolidação do
Poder Judiciário em Mato Grosso

a

O

s primórdios do Tribunal da Relação, da então
província de Mato Grosso, foram marcados
pelo limitado número de Desembargadores,
não que estes não tivessem sido nomeados pelo
Imperador, porém, após suas posses, deixavam a província
licenciados ou transferidos definitivamente para outra
unidade.
O Tribunal da Relação de Mato Grosso foi instalado a
1º de março de 1874, com 5 Desembargadores. Esse número
somente foi aumentado pela Resolução nº 195, de 1º de abril
de 1898, mesmo que diversas solicitações tivessem sido feitas
pelos Presidentes da mesma Corte de Justiça. Alegavam
os Desembargadores, e com justa razão, a vasta extensão
da Província de Mato Grosso que, até 1977, incorporava o
atual território de Mato Grosso do Sul e parte de Rondônia.
Um dos mais frequentes argumentos era o de que os
Desembargadores quase nunca se encontravam na ativa, ao
mesmo tempo, visto que grande parte deles se licenciava
ou requeria transferência para outras províncias, e sua
substituição junto ao Tribunal da Relação era feita lançando-se mão de juízes, que se viam obrigados a se afastar de suas
comarcas, dificultando sobremaneira o andamento dos
trabalhos jurisdicionais de Primeira Instância. Vejamos um
pouco dessas dificuldades iniciais.
Uma das queixas mais fundamentadas data do ano de
1878, quando, em relatório apresentado ao Presidente da
Província, sustentava o Conselheiro Daniel Luiz Rosa, então
Presidente do Tribunal da Relação:

Igreja Matriz do Senhor
Bom Jesus de Cuiabá.
Arquivo da Casa Barão
de Melgaço – Coleção
Família Rodrigues

Desde a instalação do Tribunal, em 1º de maio de 1874,
até agora, só durante cinco meses esteve completo o seu
pessoal. Em todo o mais tempo tem havido necessidade
de se chamarem, além do Juiz de Direito da Capital, o da
Comarca de Diamantino, distante 30 léguas, o da Comarca
de São Luiz de Cáceres, distante 42 léguas, e até o da
Comarca de Corumbá, distante 142 léguas pela via fluvial.
Daqui resulta:
1º – que se perde todo o tempo, a contar da data dos convites
até se apresentarem no Tribunal os Juízes de Direito
convidados, tanto mais que estes procuram escusar-se, já
por se não privarem dos cômodos da família, já por serem
avultadas as despesas de vinda e volta, que correm por conta
deles;
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2º – que não podem ser julgados os feitos das comarcas em
que já funcionavam os ditos Juízes na primeira Instância;
3º – que, não havendo quase sempre substitutos letrados
nas comarcas desta província, deixa de funcionar o júri
enquanto se acham os respectivos Juízes de Direito com
assento na Relação, como acaba de suceder nesta Capital,
como V. Exª verá do ofício junto, apesar de haverem
muitos processos preparados para serem submetidos ao
conhecimento do júri.
Em vista do exposto, sou de parecer que no caso de
continuar esta Relação, o Poder Legislativo eleve a sete
o número de seus membros e decrete vantagens tais que
compensem os grandes sacrifícios exigidos por longa e
dispendiosíssima viagem e por morosas comunicações
com as mais províncias do Império, justamente quando se
acham no último quartel da vida os Magistrados nomeados
Desembargadores (APMT – Relatório com que o Presidente
da Província abriu os trabalhos legislativos, a 1º de outubro
de 1879, p. 32-33).

No ano de 1883, o Tribunal da Relação funcionou com
apenas um Desembargador, o seu Presidente, Antônio
Gonçalves Gomide, pois os demais, em número de quatro,
se encontravam licenciados. Dessa forma, informou o
Presidente da Província, em relatório desse mesmo ano:
A Relação continua sob a Presidência do respeitável
Desembargador Conselheiro Antônio Gonçalves Gomide.
Acham-se licenciados quatro Desembargadores – pelo que
funciona a Relação com somente dois Juízes de Direito,
além do Presidente. Ao Governo tenho mostrado o mal que
resulta deste estado do Tribunal, e espero que brevemente ele
melhore.
Essa situação se manteve até o final do ano de 1885,
quando a Relação funcionava somente com o seu Presidente
Gomide, encontrando-se licenciados os Desembargadores
José de Araújo Brusque, José da Mota de Azevedo Corrêa,
Antônio Joaquim Rodrigues e João Francisco da Silva Braga.
No ano de 1887, a queixa ainda era da mesma natureza.
O Presidente da Província, Ramos Ferreira, em relatório
apresentado à Assembleia Legislativa, em setembro desse
ano, assim se expressou:
Tem (o Tribunal da Relação) funcionado com intermitências
por falta de membros, ficando muitas vezes reduzido a não
poder absolutamente funcionar por achar-se em exercício
unicamente o seu Presidente.
Os Desembargadores nomeados para esta Relação têm
uma repugnância quase invencível e, aliás, não justificada,
em virem para esta Província, e quando o fazem é já com
o firme propósito de ausentar-se com licença ou parte de
doente logo depois de entrar em exercício. De modo que
para poder funcionar o Tribunal chamam-se os Juízes
de Direito não só da capital como de comarcas que estão
distantes da Relação 45, 100 e até mais de 200 léguas, e
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exige-se que estes Magistrados, sem perceber o mínimo
auxílio dos Cofres públicos, abandonem suas comarcas e se
apresentem ao Tribunal sob pena de suspender-se lhes os
minguados vencimentos!
Ainda mais: este Tribunal, por defeito de organização, ainda
mesmo que se ache constituído com o seu número integral
de cinco Desembargadores, o que raríssimas vezes sucede,
não pode funcionar sem chamar um Juiz de Direito, para
poder haver sorteio dos dois membros, que com o relator,
têm de julgar os feitos, pois a não ser assim, excluídos o
Presidente e o Procurador da Coroa, não poderia haver
sorteio, ficando sempre dois Juízes certos.
Assim, para julgar os feitos, sem que estiver impedido o Juiz
de Direito da Capital, tem-se de chamar um Juiz de Direito
de 50 a 200 léguas de distância!
Os graves prejuízos que tudo isso traz à administração da
Justiça são intuitivos: ou o Magistrado pelas dificuldades da
viagem, falta de meios ou qualquer outro motivo não vem
ao Tribunal, e, então, paralisa-se a administração da Justiça
na Segunda Entrância; ou para tomar assento na Relação
abandona a comarca, que indubitavelmente não pode deixar
de sofrer com a sua ausência, principalmente quando em
toda a província só uma comarca tem Juiz Municipal.
Senhores, esse estado de cousas não pode continuar, se
vos anima o espírito de patriotismo, se vos interessais pela
vida, honra e propriedade dos habitantes desta província,
se quereis, enfim, evitar a tremenda responsabilidade que
sobre vós pesa, cumprindo fielmente vosso importante
mandato, não podeis encerrar esta sessão antes de mandar
à Assembleia Geral, por meio de vossos representantes ali,
uma indicação reclamando as urgentes providências que
este estado anormal exige.
A Província de Mato Grosso tem também, como qualquer
outra do Império, o direito de usufruir todos os benefícios
que a Constituição lhe garante (Relatório apresentado pelo

Presidente da Província, Ramos Ferreira, à Assembleia
Legislativa Provincial, a 1º de novembro de 1887 –
APMT.)

Quase às vésperas da República as lamentações
persistiam. Por outro lado, a extensão da carreira jurídica,
certamente, fez com que fosse retardada a presença, em
sua terra natal, de Desembargadores mato-grossenses.
Mesmo considerando a lista de bacharéis mato-grossenses
formados pela Faculdade de Direito da Província de São
Paulo, levantada pelo Desembargador Barnabé de Mesquita,
era consensual, durante o período colonial e também no do
Império, que os Desembargadores não devessem atuar na
província de nascimento ou residência, a fim de que os laços
familiares e sociais não influenciassem suas decisões. Assim,
em pesquisa, hoje consubstanciada no livro Direito e Justiça
no Brasil Colonial: o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro
(1751-1808), os historiadores Arno e Maria José Wehling
(2004, p. 275-276) consideram que:

Três características presidiram a organização judicial
no Antigo Regime português na segunda metade do
século XVIII: a hierarquização, a definição de contornos
burocráticos crescentemente precisos e a rotatividade dos
cargos. [...] a rotatividade dos cargos atendia ao requisito de
que os funcionários reais não deveriam ter raízes na terra
de cuja administração participavam, a fim de desvincular-se
dos interesses locais.

As Ordenações Filipinas previam que:
[...] Os Desembargadores (portugueses) estavam proibidos
de contrair matrimônio com mulheres da terra, dentro do
pressuposto de que deveriam ser evitadas relações estreitas
com a comunidade (ibid., p. 308).

Assim, a carreira jurisdicional, no século XIX, estava
fortemente impregnada dos princípios herdados da Colônia.
Vale, a título de exemplo, verificar que, até praticamente a
República, nenhum Desembargador nomeado era matogrossense: Ângelo Francisco Ramos (Baiano); Luiz Accioli
Brito (Paulista); Manoel Tertuliano Tomaz Henriques
(Mineiro); Alexandre Pinto Lobão (Paulista); Daniel Luiz
Rosa (Cearense); João Augusto de Pádua Fleury (Goiano);
Antônio Gonçalves Gomide (Carioca); José de Araújo
Brusque (Baiano); João da Mota Azevedo Corrêa (Gaúcho) e
João Francisco da Silva Braga (Maranhense).
Interessante também é o fato de que muitos deles sequer
chegaram a tomar posse, a exemplo de Antônio de Souza
Mendes Júnior, na primeira gestão, Antônio Augusto da
Silva, na segunda, João Rodrigues Chaves (em 1881), Pedro
Antônio da Costa Moreira (em 1882), José Maria do Valle
(1888).
Tendo o Tribunal da Relação de Mato Grosso, durante
o Império, sido integrado por elementos nascidos fora
da província, muitos, após a posse, deixavam o cargo, ou
licenciados, transferidos ou, então, aposentados, fato que
ocorreu com o primeiro Presidente do mesmo Tribunal,
Ângelo Francisco Ramos que, tendo tomado posse a 1º
de maio de 1874, deixou o Tribunal, por remoção, a 3 de
agosto do ano seguinte, indo integrar a Relação da Bahia.
O mesmo aconteceu com Francisco Gonçalves da Rocha,
empossado na primeira gestão, pois em julho de 1878 foi
removido para a Corte baiana. O caso de Manoel Tertuliano
Thomaz Henriques ainda é mais significativo, pois passou
apenas três meses em Mato Grosso, de maio de 1874 a julho
do mesmo ano. Fato similar ocorreu com Luiz Accioli de
Brito que, tendo tomado posse a 2 de agosto de 1875, a 1º de
fevereiro do ano seguinte se transferia para a Relação de São
Paulo. Nessa medida, durante o período Imperial foi muito
difícil se levar à frente os trabalhos do Tribunal da Relação

Luiz da Costa Ribeiro.
In: Album Graphico do Estado de Matto Grosso (1914)

da Província mato-grossense, porém, na República, quando
as proibições anteriores foram abolidas, o Poder Judiciário
regional já pôde contar com os filhos da terra e com aqueles
que, chegados a Mato Grosso, estabeleceram vínculos
sociais e familiares, ganhando, consequentemente, grande
respeitabilidade.
O primeiro mato-grossense a ocupar o cargo de
Desembargador foi Luiz da Costa Ribeiro, poconeano,
nascido na então Vila de São Pedro D’El Rei, em 16 de
dezembro de 1858, e falecido em Cuiabá, a 11 de maio
de 1931. Segundo Bosdest (RIHGMT, 2001), “com a
reorganização do Tribunal da Relação do Estado, foi o
Desembargador Luiz da Costa Ribeiro reconduzido à
Magistratura Estadual, nela permanecendo até 1905 quando
pediu a sua aposentadoria”. Possuidor de notória inteligência,
Luiz da Costa Ribeiro iniciou seus estudos superiores na
Faculdade de Direito de São Paulo, concluindo-os na de
Olinda, ambas precursoras do ensino superior de Direito
no Brasil, visto que criadas pelo Imperador D. Pedro I, no
ano de 1827. Segundo o Dr. Clóvis de Mello (RAML, 1976),
“desde o segundo ano do curso jurídico, saía o Acadêmico
Luiz da Costa Ribeiro, nas férias escolares, para as comarcas
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Primeiro Código Civil (1916).
Acervo do Memorial
do Judiciário Mato-grossense

vizinhas a São Paulo, para fazer defesas perante o júri,
adestrando-se, assim, na oratória forense”.
Poderíamos indagar: por que os Desembargadores do
Período Imperial não permaneceram em Mato Grosso ou
até mesmo nem chegaram à província? Recordemos que
o período Imperial foi marcado pela centralidade política
e pela excelência emanada da Corte – Rio de Janeiro. Ali
se concentrava a elite dos Bacharéis, homens de extremo
prestígio que atuavam junto ao Imperador, D. Pedro
II, constituindo-se em personalidades que mereciam
desse governante a confiança necessária para atuar nas
mais diferentes províncias, levando até elas as marcas da
modernidade e as grandes diretrizes do Império. O século
XIX foi fortemente timbrado pelo estigma da modernidade,
cujas bases tiveram como nascedouro a cultura europeia,
de modo muito especial a francesa. Os responsáveis pela
veiculação dessas modernas diretrizes foram os Presidentes
de Província e os Bacharéis. Aos primeiros cabia exercer o
cargo enquanto degrau político, o que justifica a ciranda
por eles implementada na administração das mais
diferentes províncias. Aos segundos, por outro lado, coube
o papel de fazer prevalecer e efetivamente ser instaurado
o espaço da norma, o respeito às leis nacionais, nascidas
com a Constituição de 1824, e ampliadas pelos Códigos de
Processo Criminal de 1830 que, na concepção de Holanda
(1969, p. 357), era “considerado um dos mais notáveis
trabalhos parlamentares do Brasil, não só pelo tino prático
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das disposições como pela doutrina, então plenamente
atualizada”, e pelo Código Comercial, este último incluindo
o Regulamento 737. Foram – essa legislação mais específica
ao lado da Constituição de 1824 – as bases que romperam
com os antigos princípios que vigiam na Colônia, dando
solidez à novel nação. No Império, as leis e princípios
deveriam respeitar a soberania e a independência do Brasil,
devendo ser aplicadas em toda a extensão do território
nacional. Garantir o seu cumprimento, zelar por sua correta
aplicação e julgar os casos em última Instância, eis o papel
dos primeiros Magistrados que chegaram a Mato Grosso,
os quais tomaram para si a missão de tornar realidade esse
objetivo. Era preciso homogeneizar o cumprimento das leis e
dos julgados por toda a vasta extensão territorial do Império,
especialmente nas regiões mais afastadas da Corte. Este foi o
caso de Mato Grosso.
Ao lado dessa questão mais pontual, poderíamos
levar também em conta as dificuldades de comunicação
da província de Mato Grosso antes do final da Guerra da
Tríplice Aliança contra o Paraguai (1865-1870). Durante o
século XVIII o contato com Mato Grosso se fazia através
de duas principais artérias viárias: a primeira, partindo do
rio Tietê, na vila de Porto Feliz (SP) e de lá se atingia, num
trajeto majoritariamente aquático, o rio Cuiabá, tendo como
varadouro a então Vila de Camapuã. O segundo acesso
à então Capitania de Mato Grosso, a partir de 1750, teve
por base a localização da primeira capital de Mato Grosso

– Vila Bela da Santíssima Trindade –, erguida às margens
do rio Guaporé e região limítrofe com as terras do Império
colonial espanhol. Desse rio, atingia-se o Oceano Atlântico
percorrendo, no sentido norte, os rios Madeira e Amazonas e
aportando em São Luís do Maranhão. De lá, as embarcações
atingiam a Europa. Esses dois primitivos roteiros
monçoeiros, que contavam com inúmeras dificuldades
de percurso, a exemplo das cachoeiras e perigo de ataque
indígena, foram desativados na segunda metade do século
XVIII, não só pelos motivos elencados mas, também, pela
demora da viagem, entre 6 e 9 meses.
Em meados do século XVIII foi aberta uma estrada
de terra ligando Cuiabá a Vila Boa de Goiás, um caminho
estreito trafegado apenas por tropas e tropeiros, numa
viagem penosa e demorada, contando ainda com perigo de
ataque dos assaltantes de estrada, adicionada pela reação
natural dos indígenas, primeiros moradores do território, na
defesa das terras.
Quando terminou o embate entre a Tríplice Aliança
com o Paraguai, derrotado este último, foi franqueada
a navegação pelas águas tranquilas e navegáveis do rio
Paraguai, que além de contar ao longo de seu curso, no
sentido Sudoeste, com três portos naturais em Mato
Grosso – Cáceres, Cuiabá e Corumbá – interligava-se
com facilidade ao litoral brasileiro, via Estuário do Rio

da Prata, oportunizando que se atingisse não somente os
portos brasileiros, polvilhados ao longo de extensa faixa
oceânica, como também propiciava uma cômoda ligação
com a Europa. Vale lembrar que nesse período – segunda
metade do século XIX – as Américas se abriam ao capital
internacional, com destaque para a do Sul, fornecedora de
matéria-prima para as nascentes indústrias do Velho Mundo.
A então Província de Mato Grosso abriu suas
comunicações não apenas no que tange à esfera econômica,
mas também quanto à necessidade de se modernizar
e manter sintonia com os parâmetros nacionais e
internacionais. Questões de Justiça e de Direito eram,
naquele momento, símbolos que agregavam a Nação
brasileira, dando-lhe unidade, ao lado da língua e da religião
oficial. Dessa forma, colocar Mato Grosso no ritmo das
grandes capitais do Império tornava-se uma questão de
prioridade nacional.
O Poder Judiciário mato-grossense – instalado 40 anos
após a criação da Assembleia Legislativa (Ato Adicional de
1834) – concretizou o triunvirato que demarcava o conjunto
dos Poderes – o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ao
longo dos 130 anos de existência do Tribunal de Justiça
mato-grossense, 115 Mesas Diretoras foram responsáveis por
sua condução, tendo sido 98 delas de renovação anual e, 16,
bianualmente.

Porto de Corumbá.
In: Album Graphico do Estado de
Matto Grosso (1914)
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Desembargadores do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso – 1874-20202

2
R

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 31 de janeiro de 1936, sob a presidência do Desembargador José Barnabé de Mesquita. Acervo do
Memorial do Judiciário Mato-grossense

Ângelo Francisco Ramos
01/05/1874 - 03/08/1875
Removido para o Tribunal da Relação da Bahia

2

Vicente Ferreira Gomes
01/05/1874 - 12/03/1875

Francisco Gonçalves da Rocha

Manoel Tertuliano Thomaz Henrique

01/05/1874 - 08/07/1878
Removido para o Tribunal da Relação de Pernambuco

01/05/1874 - 26/07/1874
Removido para o Tribunal da Relação de Minas Gerais

Antônio de Souza Mendes Júnior

Antônio Augusto da Silva

06/11/1873 (nomeação)
Não chegou a tomar posse

05/02/1875 (nomeação)
Não chegou a tomar posse

Lista disponibilizada por ordem de posse como desembargador. Até 2003 a lista foi reproduzida do livro “Trajetória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso –
130 anos”. A partir de então, as informações foram disponibilizadas pela Coordenadoria de Magistrados do TJMT.
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Luiz Barbosa Acioli de Brito

Alexandre Pinto Lobão

02/08/1875 - 01/02/1876
Removido para o Tribunal da Relação de São Paulo

10/12/1875 - 07/11/1876

Victorino do Rego Toscano Barreto

Ovídio Fernandes Trigo de Loureiro

10/12/1875 - 07/08/1878

07/04/1876 - 06/03/1877

Daniel Luiz Rosa

Sebastião Cardoso

13/06/1876 - 17/04/1880
Removido para o Tribunal da Relação do Ceará

05/05/1877 - 04/04/1878
Removido para o Tribunal da Relação de Pernambuco

Pedro Camelo Pessoa

Jesuíno de Souza Martins

09/07/1878 - 03/08/1881

31/10/1878 - 03/08/1881

Antônio Agnelo Ribeiro

Antônio de Souza Martins

04/02/1879 - 06/10/1881
Removido para o Tribunal da Relação do Ceará

24/03/1880 - 21/10/1881
Removido para o Tribunal da Relação do Pará

Américo Militão de Freitas Guimarães

João Augusto de Pádua Fleury

30/06/1880 - 01/09/1880
Removido para o Tribunal da Relação do Ceará

31/03/1881 - 02/03/1882

Pedro Antônio da Costa Moreira

Manoel Maria do Amaral
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31/03/1881 - 01/08/1881

09/08/1881
Não chegou a tomar posse

José de Araújo Brusque

João Rodrigues Chaves

30/11/1881 - 10/10/1885
Removido para o Tribunal da Relação do Rio Grande do Sul

09/08/1881
Não chegou a tomar posse

Antônio Gonçalves Gomide

João Francisco Duarte

04/01/1882 - 13/01/1891

09/09/1882 - 29/09/1882

Antônio Joaquim Rodrigues

José da Mota de Azevedo Corrêa

09/03/1883 - 02/10/1885
Removido para o Tribunal da Relação do Espírito Santo

03/04/1883 - 31/10/1885
Removido para o Tribunal da Relação do Rio Grande do Sul

João Francisco da Silva Braga

Serapião Eusébio de Assumpção

03/07/1883 - 16/10/1886
Removido para o Tribunal da Relação do Maranhão

13/01/1886 - 08/08/1888
Removido para o Tribunal da Relação de Goiás
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Benedito Felix de Souza
09/02/1886 - 24/05/1889

Carlos Spiridião de Mello e Mattos
05/02/1887 - 05/03/1889
Faleceu no exercício do cargo

Júlio Barbosa de Vasconcellos
08/08/1888 (nomeação)
Não chegou a tomar posse

Joaquim Tavares da Costa Miranda
16/10/1886 - 09/04/1887
Removido para o Tribunal da Relação do Maranhão

Luiz de Albuquerque Martins Pereira
11/10/1887 - 15/11/1888

Alfredo José Vieira
28/08/1888 - 28/03/1896

José Maria do Valle

Joaquim Barbosa Lima

21/11/1888 e 04/05/1889 (nomeações)
Não chegou a tomar posse

10/09/1889 - 18/08/1890
Removido para o Tribunal da Relação do Maranhão

João Clemente Pessoa de Mello

Barão de São Domingos

09/12/1889 - 07/05/1890

07/06/1890 - 27/08/1890

José Maria Moscoso da Veiga Pessoa

Cesário José Chavantes

09/09/1890 - 30/03/1891

26/09/1890 (nomeação)
Não chegou a tomar posse

Manoel do Nascimento da Fonseca Galvão

Antônio José de Amorim

05/12/1890 - 10/12/1890
Removido para o Tribunal da Relação de Pernambuco

10/12/1890 (nomeação)
Não chegou a tomar posse

Cypriano de Almeida Sebrão

Acyndino Vicente de Magalhães

18/05/1891 - 14/08/1891

06/10/1891
Não chegou a tomar posse

Luiz da Costa Ribeiro

José Maria Metello

10/10/1891 - 26/12/1905 | 08/03/1921 - 12/03/1921

10/10/1891 - 16/08/1893

João Martins França

Luiz Alves da Silva Carvalho

10/10/1891 - 29/01/1910

22/03/1892 - 06/05/1892 | 24/04/1900 - 14/11/1906
18/06/1915 - 13/03/1923

Benedicto Chrispiniano de Souza

Belarmino Guedes Corrêa Gondim

28/06/1892 - 23/12/1899

02/09/1893 - 16/08/1900
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Joaquim Pereira Ferreira Mendes

Antônio Fernandes Trigo de Loureiro
10/04/1896 - 26/11/1901 | 28/05/1918

14/04/1898 - 04/09/1899 | 11/01/1907 - 18/02/1913
20/08/1915 - 01/12/1920

Ignácio Maranhão da Rocha Vieira

Custódio Asclepíades de Moura

14/06/1898 - 13/11/1901

23/09/1899 - 02/06/1915

Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes

João de Aquino Ribeiro

28/09/1900 - 26/08/1927
Faleceu no exercício do cargo

16/03/1901 - 26/04/1901
24/05/1902 - 16/09/1902

Terêncio Gomes Ferreira Veloso

João Beltrão de Andrade Lima

30/09/1902 - 25/05/1908
12/04/1918 - 21/11/1922

09/03/1906 - Licenciado | 25/02/1910 - 16/06/1922
20/07/1926 - 13/01/1930

Bartholo da Nóbrega Dantas

Manoel Martins de Almeida

02/02/1906 - 13/07/1906
27/07/1912 - 16/01/1930

30/11/1906 - 14/03/1908
13/03/1915 - 16/06/1915

Modesto Perestrelo de Carvalhosa

João Carlos Pereira Leite

09/07/1907 - 05/03/1912

24/03/1908 - 29/10/1914

Alfredo Otávio de Mavignier

Salvador Celso de Albuquerque

01/06/1908 - 27/11/1911

18/01/1912 - 18/01/1930

Augusto Cavalcanti de Mello

Antônio Quirino de Araújo

16/11/1920 - 16/07/1927

29/01/1921 - 11/07/1929

José Barnabé de Mesquita

Joaquim Olympio Leite

16/03/1921 - 27/10/1945

19/12/1927 - 13/01/1930

Manoel Pereira da Silva Coelho

Armando de Souza

13/11/1920 - 23/08/1929
Não chegou a tomar posse

16/08/1929 - 23/05/1931 | 03/08/1934 - 20/07/1940

Otávio Cunha Cavalcanti

Amarílio Novis

21/01/1930 - 28/07/1933 | 30/10/1936 - 07/01/1938
06/02/1939 - 10/01/1944

16/01/1930 - 27/10/1945
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Honorato de Barros Paim
27/03/1930 - 21/03/1931

Palmyro Pimenta

Henrique Soído de Barros Falcão
29/05/1930 - 04/07/1930

José Vieira do Amaral

07/10/1930 - 07/11/1942

30/01/1931 - 28/03/1932 | 14/08/1934 - 13/03/1937
16/08/1940 - 28/07/1944

Pedro Laurentino de Araújo Chaves

Oscarino Ramos

18/04/1931 - 09/08/1934

18/04/1931 - 19/05/1948

José Otílio da Gama
07/10/1933 - 10/12/1938
Faleceu no exercício do cargo

Olegário Moreira de Barros
10/01/1935 - 13/03/1937 | 03/11/1943 - 03/11/1945
03/08/1946 - 03/12/1946

Amaro Paes Barreto
08/02/1944 - 16/01/1945
Faleceu no exercício do cargo

Francisco Bianco Filho
08/02/1945 - 13/10/1947
Faleceu no exercício do cargo

Mário Neves
10/01/1935 - 20/04/1936

Albano Antunes de Oliveira
13/01/1938 - 24/12/1946

Eurindo Neves
07/08/1944 - 05/06/1945

Gabriel Pinto de Arruda
09/07/1945 - 09/11/1945

Hélio Ferreira de Vasconcellos

Francisco de Arruda Lobo Filho

08/11/1945 - 05/04/1965

13/11/1945 - 26/09/1946

Benedito Leite de Campos

Emydio Martins de Sá

31/12/1945 - 27/10/1948

18/10/1946 - 19/05/1948

Ernesto Pereira Borges

António de Arruda

30/12/1946 - 30/01/1952

09/05/1947 - 16/02/1968

Ernani Lins da Cunha

Mário Corrêa da Costa

23/10/1947 - 11/05/1955

30/10/1948 - 11/03/1961
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Pedro Alcântara Batista de Oliveira

Alírio Cesário de Figueiredo

01/06/1949 - 04/04/1952

02/06/1949 - 20/01/1955

Flávio Varejão Congro

Afonso Ribeiro de Sena

21/03/1952 - 23/07/1967

15/05/1952 - 19/01/1956

Vicente João Maurano

João de Lacerda Azevedo

23/06/1955 - 11/01/1956

26/01/1956 - 01/09/1958

Cezarino Delfino César

Clarindo Corrêa da Costa

16/02/1956 - 12/02/1968

01/03/1956 - 08/03/1958

José Barros do Valle

João Luís da Fonseca

23/04/1958 - 15/10/1963

23/10/1958 - 20/09/1967

Galileu de Lara Pinto

William Drosghic

29/03/1961 - 14/06/1967

07/11/1963 - 08/03/1971

Gervásio Leite

Carlos Garcia de Queiroz

19/11/1964 - 16/09/1969

03/06/1965 - 03/06/1966

Leão Neto do Carmo

Tongaté de Almeida Rodrigues

05/05/1966 - 15/11/1978
Transferido para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

23/06/1966 - 29/08/1966

Cássio Corrêa Curvo

João da Cunha Cavalcanti

08/09/1966 - 01/03/1968

13/07/1967 - 01/03/1968

Hermínio Baptista de Azeredo

João Antônio Neto
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20/07/1967 - 27/07/1973

03/08/1967 - 14/03/1974
Faleceu no exercício do cargo

Heliophar de Almeida Serra

Domingos Sávio Brandão Lima

15/09/1967 - 21/03/1968

12/10/1967 - 14/04/1978
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Oscar César Ribeiro Travassos

Humberto Neves

14/03/1968 - 31/12/1979

21/03/1968 - 17/10/1968

Guy de Mesquita

Raul Bezerra

28/03/1968 - 17/06/1968

18/04/1968 - 28/06/1976

José Ribamar Castelo Branco
12/09/1968 - 18/10/1975
Faleceu no exercício do cargo

Otair da Cruz Bandeira
21/11/1968 - 09/03/1983

Milton Armando Pompeu de Barros

Yvon Moreira do Egito

25/09/1969 - 15/12/1978

15/04/1971 - 28/11/1973

Jesus de Oliveira Sobrinho
23/03/1972 - 15/11/1978
Transferido para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Mauro José Pereira
18/12/1973 - 12/09/1994

Carlos Avallone
23/10/1975 - 23/03/1998

Milton Figueiredo Ferreira Mendes
30/08/1973 - 14/06/1987

Atahide Monteiro da Silva
18/04/1974 - 13/09/2002
Faleceu no exercício do cargo

Sérgio Martins Sobrinho
22/07/1976 - 15/11/1978
Transferido para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Ernani Vieira de Souza

José Vidal

05/03/1979 - 10/11/2007

08/03/1979 - 01/11/1989

Benedito Pereira do Nascimento

Odiles Freitas Souza

08/03/1979 - 01/04/2009

22/03/1979 - 23/06/2003

Onésimo Nunes Rocha

Shelma Lombardi de Kato

25/10/1979 - 16/08/1996

08/11/1979 - 02/04/2009

Licínio Carpinelli Stefani

Flávio José Bertin

14/02/1980 - 15/12/2008

07/09/1981 - 05/12/2005
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Elon Carvalho

Salvador Pompeu de Barros Filho

08/05/1992 - 13/12/1993
Faleceu no exercício do cargo

08/03/1990 - 03/08/1998

Wandyr Clait Duarte

Benedito Pompeu de Campos Filho

08/05/1992 - 29/05/2000
Faleceu no exercício do cargo

08/05/1992 - 27/12/1999

José Ferreira Leite

Paulo Inácio Dias Lessa

03/08/1992 - 20/06/2012

03/08/1992 - 11/03/2010

Simão Aureliano de Barros Filho

José Jurandir Lima

03/08/1992 - 18/10/1994
Faleceu no exercício do cargo

03/08/1992 - 08/05/2013
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Leônidas Duarte Monteiro

Munir Feguri

03/08/1992 - 31/05/2010

13/08/1992 - 28/06/2008

Antonio Bitar Filho

José Tadeu Cury

14/12/1993 - 16/07/2010

14/10/1994 - 20/06/2012

Mariano Alonso Ribeiro Travassos

Orlando de Almeida Perri

01/12/1994 - 20/06/2012

13/09/1996 - Em exercício

Jurandir Florêncio de Castilho

Rubens de Oliveira Santos Filho

18/06/1998 - 25/06/2010

15/10/1998 - Em exercício

Manoel Ornellas de Almeida

Donato Fortunato Ojeda

22/02/2000 - 17/07/2013

03/08/2000 - 29/03/2010

Paulo da Cunha

José Silvério Gomes

19/11/2002 - Em exercício

08/08/2003 - 14/11/2012

Juvenal Pereira da Silva

Díocles de Figueiredo

07/01/2004 - Em exercício

07/01/2005 - 24/09/2009
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José Luiz de Carvalho

Omar Rodrigues de Almeida

07/01/2005 - 17/12/2012

07/01/2005 - 18/07/2008

Sebastião de Moraes Filho

Juracy Persiani

07/01/2005 - Em exercício

07/01/2005 - 07/01/2014

Evandro Stábile

Márcio Vidal

07/01/2005 - 15/06/2016

07/01/2005 - Em exercício

Rui Ramos Ribeiro

Guiomar Teodoro Borges

07/01/2005 - Em exercício

07/01/2005 - Em exercício

Maria Helena Gargaglione Póvoas

Carlos Alberto Alves da Rocha

14/04/2005 - Em exercício

11/02/2008 - Em exercício

Luiz Ferreira da Silva

Gerson Ferreira Paes

14/10/2008 - Em exercício

11/09/2008 - 20/05/2013

Clarice Claudino da Silva

Alberto Ferreira de Souza

06/03/2009 - Em exercício

15/10/2009 - 04/03/2020

Maria Erotides Kneip

Marcos Machado

29/04/2011 - Em exercício

02/05/2011 - Em exercício

Dirceu dos Santos

Luiz Carlos da Costa

31/08/2011 - Em exercício

31/08/2011 - Em exercício

João Ferreira Filho

Pedro Sakamoto

31/08/2011 - Em exercício

31/08/2011 - Em exercício

Marilsen Andrade Addario

Rondon Bassil Dower Filho

11/07/2012 - Em exercício

08/10/2012 - Em exercício
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Maria Aparecida Ribeiro
08/10/2012 - Em exercício

José Zuquim Nogueira
08/10/2012 - Em exercício

Cleuci Terezinha Chagas
25/03/2013 - 07/01/2019

Adilson Polegato de Freitas
25/03/2013 - 30/06/2015

Serly Marcondes Alves
23/08/2013 - Em exercício

Sebastião Barbosa Farias
23/08/2013 - Em exercício

Gilberto Giraldelli
18/11/2013 - Em exercício

Nilza Maria Pôssas de Carvalho
27/02/2014 - Em exercício

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
11/12/2015 - Em exercício

Helena Maria Bezerra Ramos
07/12/2016 - Em exercício

Mário Roberto Kono de Oliveira
01/07/2019 - Em exercício
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Presidentes do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1874-20203

3
R

As gestões
Foto: Helton Bastos | Banco de Imagens C&C

a

Campainha usada para chamar o Oficial de Justiça nas antigas sessões do
Tribunal Pleno. Acervo do Memorial do Judiciário mato-grossense

Ângelo Francisco Ramos

Luís Barbosa Accioli de Brito

01/05/1874 a 03/08/1875

03/08/1875 a 01/01/1876

Alexandre Pinto Lobão

Victorino do Rego Toscano Barreto

01/01/1876 a 07/11/1876

08/11/1876 a 05/08/1878

Daniel Luiz Rosa

Jesuíno de Souza Martins

06/08/1878 a 06/09/1879

07/09/1879 a 25/01/1881

Alfredo José Vieira
31/01/1881 a 24/03/1881
16/01/1891 a 10/10/1891

3

Manoel Maria do Amaral
25/03/1881 a 30/09/1881

Lista disponibilizada por ordem de posse como Presidente, agregando as gestões múltiplas. Até a gestão 2003-2004, as informações foram reproduzidas do
livro Trajetória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 130 anos. Reprodução das fotos da Galeria: Márcio Hudson
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João Augusto de Pádua Fleury

José de Araújo Brusque

30/09/1881 a 02/03/1882

02/05/1882 a 03/11/1882

Antônio Gonçalves Gomide

José da Mota Azevedo Corrêa

03/11/1882 a 11/05/1883 | 06/11/1883 a 01/03/1886
25/02/1887 a 16/01/1891

11/05/1883 a 03/07/1883

João Francisco da Silva Braga

Serapião Eusébio de Assumpção

03/07/1883 a 06/11/1883

01/03/1886 a 25/02/1887

João Martins França

José Maria Metello

22/03/1892 a 21/06/1892 | 06/10/1893 a 11/06/1897
08/10/1897 a 15/03/1991 | 10/10/1901 a 08/10/1903
07/10/1904 a 05/10/1905 | 05/04/1907 a 08/10/1907

10/10/1891 a 22/03/1892
21/06/1982 a 16/08/1893

Luiz da Costa Ribeiro

Benedicto Chrispiniano de Souza

15/03/1901 a 10/10/1901
08/10/1903 a 06/10/1904

11/06/1897 a 08/10/1897
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Custódio Asclepíades de Moura

Joaquim Pereira Ferreira Mendes

06/10/1905 a 05/04/1907 | 09/10/1906 a 05/04/1907
21/09/1912 a 5/01/1914

08/10/1907 a 17/09/1912 | 04/01/1916 a 27/01/1917
04/01/1918 a 19/04/1918 | 03/01/1919 a 01/12/1920

Salvador Celso de Albuquerque

Bartholo da Nóbrega Dantas

06/01/1914 a 03/01/1916 | 11/01/1921 a 16/11/1921
12/01/1923 a 08/01/1924

27/01/1917 a 04/01/1918
26/08/1927 a 16/01/1930

Luís Alves da Silva Carvalho

Joaquim Villela de Oliveira Marcondes

20/04/1918 a 02/01/1919 | 02/12/1920 a 10/01/1921
03/01/1922 a 12/01/1923

16/11/1920 a 03/01/1922
8/01/1924 a 26/08/1927

José Barnabé de Mesquita

Amarílio Novis

18/01/1930 a 03/01/1941
Assumiu por 10 gestões consecutivas

03/01/1941 a 02/01/1942
13/01/1944 a 11/01/1945

Oscarino Ramos

Albano Antunes de Oliveira

02/01/1942 a 07/01/1943
05/05/1945 a 14/02/1946

07/01/1943 a 13/01/1944
14/02/1946 a 02/01/1947
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Olegário Moreira de Barros

Francisco Bianco Filho

11/01/1945 a 05/05/1945

02/01/1947 a 13/10/1947

Benedito Leite de Campos
13/10/1947 a 27/10/1948

Hélio Ferreira de Vasconcellos
07/01/1949 a 30/01/1950 | 02/01/1952 a 02/01/1953
03/01/1954 a 02/01/1955

Ernesto Pereira Borges
28/01/1948 a 06/01/1949
23/01/1950 a 03/01/1951

Ernani Lins da Cunha
30/01/1950 a 23/10/1950

Mário Corrêa da Costa

António de Arruda

04/01/1951 a 02/01/1952 | 03/01/1955 a 29/12/1955
02/05/1957 a 27/12/1957 | 17/12/1959 a 02/12/1960

02/01/1953 a 02/01/1954 | 28/12/1956 a 02/05/1957
18/12/1958 a 17/12/1959

Flávio Varejão Congro

Cezarino Delfino César

29/12/1955 a 26/12/1956
03/12/1960 a 01/1962

27/12/1957 a 11/12/1958 | 01/1962 a 01/1963
05/01/1967 a 17/08/1967

José Barros do Valle

João Luís da Fonseca

01/1963 a 01/01/1964

01/01/1964 a 13/01/1965

Willian Drosghic

Gervásio Leite

14/01/1965 a 02/01/1966
15/01/1969 a 15/02/1970

03/01/1966 a 04/01/1967

Leão Neto do Carmo

João Antônio Neto

20/09/1967 a 15/01/1969

16/02/1970 a 14/01/1971

Domingos Sávio Brandão Lima
15/01/1971 a 08/01/1972
03/03/1975 a 01/03/1977

Oscar César Ribeiro Travassos
08/01/1972 a 08/03/1973

Milton Armando Pompeu de Barros
08/03/1973 a 03/03/1975
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Mauro José Pereira

Otair da Cruz Bandeira

Atahide Monteiro da Silva

01/03/1977 a 30/04/1979

01/03/1979 a 04/03/1981

04/03/1981 a 01/03/1983

Benedito Pereira
do Nascimento

Ernani Vieira de Souza

Odiles Freitas de Souza

28/02/1985 a 25/02/1987

26/02/1987 a 23/02/1989

01/03/1983 a 27/02/1985
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José Vidal

Flávio José Bertin

Shelma Lombardi de Kato

23/02/1989 a 01/11/1989

10/11/1989 a 01/03/1991

01/03/1991 a 01/03/1993

Salvador Pompeu
de Barros Filho

Licínio Carpinelli Stefani

Benedito Pompeu
de Campos Filho

01/03/1993 a 01/03/1995

01/03/1995 a 01/03/1997

03/03/1997 a 01/03/1999
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Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Munir Feguri

Leônidas Duarte Monteiro

01/03/1999 a 29/05/2000

01/06/2000 a 01/03/2001

01/03/2001 a 26/02/ 2003
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Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Wandyr Clait Duarte

José Ferreira Leite

José Jurandir de Lima

Paulo Inácio Dias Lessa

27/02/2003 a 01/03/2005

01/03/2005 a 28/02/2007

01/03/2007 a 27/02/2009
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Rubens de Oliveira
Santos Filho

José Silvério Gomes
03/03/2010 a 29/02/2011

01/03/2011 a 28/02/2013
Otmar de Oliveira | Arquivo do TJMT

s/a | Arquivo do TJMT

28/02/2009 a 23/02/2010

s/a | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Mariano Alonso
Ribeiro Travassos

Paulo da Cunha

Rui Ramos Ribeiro

01/03/2013 a 01/02/2015

02/02/2015 a 31/12/2016

01/01/2017 a 31/12/2018

Ulisses Lálio | Arquivo do TJMT

Orlando de Almeida Perri

Carlos Alberto
Alves da Rocha
01/01/2019 a 31/12/2020
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Vice-presidentes do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 1967-20204

E

de ausência e impedimento deste. Ao
longo dos anos, com o aumento das
atribuições do Tribunal de Justiça, o
Vice-Presidente foi se incumbindo
de vários outros encargos, como
despachar os recursos interpostos para
o Supremo Tribunal Federal (STF) e
para o Superior Tribunal de Justiça
(STJ); apreciar os atos administrativos
referentes ao Presidente; colaborar
na representação do Tribunal e, em

conjunto com a Corregedoria-Geral
da Justiça, analisar as propostas
orçamentárias apresentadas.
Além dessas atribuições, o Vice-Presidente atua como vogal nos
julgamentos de questões de natureza
administrativa e disciplinar, integra o
Conselho da Magistratura e exerce as
funções delegadas pelo Presidente.
A seguir, os desembargadores que
ocuparam essa função.

Leão Neto do Carmo

Willian Drosghic

João Antônio Neto

1967 | 1973-1975

1968

1969 | 1972

Domingos Sávio
Brandão Lima

Oscar César
Ribeiro Travassos

1970

1971

Athaide Monteiro da Silva

Milton Figueiredo
Ferreira Mendes

m seu momento fundador, o
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso funcionava apenas
com o Presidente e mais
quatro ou cinco desembargadores.
Apesar de ser verificada a figura
do Vice-Presidente após 1910, os
registros de ocupantes do cargo
datam de 1967. Inicialmente, a
atuação se limitava à substituição
legal do Presidente durante períodos

1975-1977 | 1989-1991

4

1977-1979

Mauro José Pereira
1979-1981

Lista disponibilizada por ordem de posse como vice-presidente, agregando as gestões múltiplas. As informações foram obtidas na página de internet da
Vice-presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, abrigada no Portal da Instituição (www.tjmt.jus.br).
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Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Benedito Pereira
do Nascimento

Ernani Vieira de Souza

Carlos Avallone

1983-1985

1985-1987

José Vidal

Licínio Carpinelli Stefani

Onésimo Nunes Rocha

1987-1989

1991-1993

1993-1995

1981-1983
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Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

José Jurandir de Lima

Munir Feguri

1995-1997

1997-1999

1999-2000

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Leônidas Duarte Monteiro

Orlando de Almeida Perri

Antônio Bittar Filho

José Tadeu Cury

2000-2001

2001-2003

2003-2005
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Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Rubens de Oliveira
Santos Filho

2005-2007

2007-2009

Paulo da Cunha
2009-2011

Jocil Serra | Comunicação do TJMT

Jurandir Florêncio
de Castilho
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Juvenal Pereira da Silva

Márcio Vidal

Clarice Claudino da Silva

2011-2013

2013-2015

2015-2016
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Marilsen Andrade Addario
2017-2018

Maria Helena
Gargaglione Póvoas
2019-2020
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Corregedores-gerais do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 1946-20205

A

té o ano de 1940 integravam o Tribunal de Justiça
o Presidente, o Vice-Presidente e o Procurador-Geral do Estado, este último, em
muitas ocasiões, era escolhido dentre os
Desembargadores. A partir do Decreto-Lei nº 337, de 27
de maio de 1940, foi criado, pelo seu art. 286, o cargo de
Corregedor-Geral da Justiça:
Art. 286 No início de cada ano, ou sempre que
julgar necessário, o Tribunal de Apelação designará
os corregedores, em número suficiente, para exercer a
disciplina e correição na Primeira Instância.

5

§ 1º Se designar mais de um corregedor, especificará
as comarcas e termos que ficam subordinados à ação
disciplinar de cada um deles.
§ 2º A designação poderá recair em desembargador, ou
juiz de direito, mesmo em disponibilidade remunerada.

A partir da década de 1940, as funções da Corregedoria
foram cada vez mais prestigiadas e dilatadas, na medida
em que foi aumentado o número de comarcas e seus
desdobramentos.
Vejamos a relação daqueles que atuaram nessa função.

Francisco Bianco Filho

António de Arruda

1946

1947

Hélio Ferreira de Vasconcellos

Ernesto Pereira Borges

1948 | 1955

1949

Alírio de Figueiredo

Pedro de Alcântara B. de Oliveira

1950 | 1954

1951

Mário Corrêa da Costa

Flávio Varejão Congro

1952

1953

Lista disponibilizada por ordem de posse como corregedor-geral, agregando as gestões múltiplas. Até a gestão 2005-2007, as informações foram obtidas
no livro “Trajetória do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 130 anos”. A partir de então, as informações foram disponibilizadas pela Coordenadoria de
Magistrados do TJMT.
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Marcelo Ataíde /
Benjamin Duarte Monteiro

Flávio Varejão Congro /
Francisco de Arruda Lobo Filho

1956

1957

Clarindo Corrêa da Costa

João Luís da Fonseca

1958

1959

José Barros do Valle
1960 | 1962

Mário Corrêa da Costa /
Galileu de Lara Pinto

Cezarino Delfino César

Willian Drosghic

1963

1964 | 1966

Gervásio Leite

Leão Neto do Carmo

1965

1967 | 1972

Domingos Sávio Brandão Lima
1968

Oscar César Ribeiro Travassos /
Raul Bezerra

Milton Armando Pompeu de Barros

Jesus de Oliveira Sobrinho

1971

1973 a 1975

1961

1969

Otair da Cruz Bandeira
1975 a 1977
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Sérgio Martins Sobrinho

Oscar César Ribeiro Travassos / Carlos Avallone

1977 a 1979

1979 a 1981

Shelma Lombardi de Kato

Odiles Freitas Souza

Flávio José Bertin

1981 a 1983

1983 a 1985

1985 a 1987
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Licínio Capinelli Stefani [foto]
/ Carlos Avallone

Carlos Avallone /
Onésimo Nunes Rocha [foto]

Salvador Pompeu
de Barros Filho

1987 a 1989

1989 a 1991

1991 a 1993

Benedito Pompeu
de Campos Filho

Wandyr Clait Duarte

José Ferreira Leite

1995 a 1997

1997 a 1999

1993 a 1995
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José Tadeu Cury

1999 a 2001

2001 a 2003

Munir Feguri

Orlando de Almeida Perri

2005 a 2007

2007 a 2009

Mariano Alonso
Ribeiro Travassos
2003 a 2005

Márcio Hudson | Arquivo TJ/MT

Márcio Hudson | Arquivo do TJMT

Paulo Inácio Dias Lessa

Manoel Ornellas
de Almeida
2009 a 2011
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Otmar de Oliveira | Comunicação do TJMT

Sebastião de Moraes Filho

Maria Erotides Kneip

2011 a 2013

2013 a 2015

2015 a 2016

Maria Aparecida Ribeiro

Luiz Ferreira da Silva

2017 a 2018

2019 a 2020

Adilson Cunha | Comunicação do TJMT

Márcio Vidal
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Sedes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

1871, 3 de junho – O Tenente Joaquim Alves Ferreira
Sobrinho, Presidente da Câmara Municipal desta cidade, etc.
etc.
Faz público aos habitantes desta cidade, que a Câmara
Municipal, para comemorar fatos heroicos desta Província,
durante a guerra contra o governo do Paraguai, resolveu em
sessão de três do corrente, mudar as denominações das ruas
abaixo relacionadas, a saber:

A Primeira Sede do
Tribunal da Relação:
casa térrea da Rua 11 de Julho

O

Tribunal da Relação de Mato Grosso, hoje
intitulado Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, foi criado no ano de 1874 e instalado a
1º de maio numa casa térrea, situada na Rua 11
de Julho, hoje Rua Pedro Celestino, em seu primeiro
quarteirão. Essa residência, existente até hoje, constitui uma
das mais antigas edificações de Cuiabá, localizada no atual
centro histórico. A Rua 11 de Julho recebeu, ao longo da
história, a denominação de Caminho das Trepadeiras,
depois Rua de Cima, mais tarde Rua Augusta (de 1850
até 1871). Uma das mais antigas de Cuiabá, visto que
aberta durante o século XVIII, ligava o Largo da Mandioca,
residência dos capitães-generais, com a praça da matriz, hoje
Alencastro.
A 1º de dezembro de 1850, a Câmara Municipal de
Cuiabá, tendo em vista proposta do Vereador Antônio de
Cerqueira Caldas (mais tarde, Barão de Diamantino), aprovou
uma nova distribuição e denominação das ruas da capital,
Cuiabá. Nela, a Rua Augusta tinha início no Largo da
Mandioca e terminava no Largo do Palácio. O consagrado
historiador Rubens de Mendonça (1969, p. 88), em Ruas de
Cuiabá, ao discorrer sobre a Rua Pedro Celestino, esclarece o
local exato da primeira sede do Tribunal da Relação:

Freguesia da Sé (Centro)
Denominação anterior

Nova denominação (1871)

Rua da Mandioca
Rua Bela do Juiz
Rua Direita
Rua Augusta
Rua do Comércio
Rua da Esperança
Rua do Campo
Rua dos Pescadores
Rua da Misericórdia
Rua Formosa
Rua da Sé

Rua Dois de Dezembro
Rua 13 de Junho
Rua Primeiro de Março
Rua Onze de Julho
Rua 27 de Dezembro
Rua Antônio João
Rua Barão de Melgaço
Rua de Couto de Magalhães
Rua do Cel. Peixoto
Rua da Bela Vista
Rua do Comandante
Antônio Maria
Rua do Comandante Costa
Rua Sete de Setembro
Praça do Alegre
Travessa dos
Voluntários da Pátria

Rua da Fé
Rua do Senhor dos Passos
Campo do Ourique
Travessa da Alegria

Desenho: Moacyr Freitas

a

Poucos metros adiante, à esquerda, antes de chegar à Travessa
Voluntários da Pátria, no casarão onde residiu o Coronel
Joaquim Caracíolo Peixoto de Azevedo, chefe político de
grande prestígio, foi instalado, no dia 1º de maio de 1874, o
Tribunal da Relação da Província de Mato Grosso [...].

Essa denominação se manteve até os idos de 1871 quando,
após o conflito armado travado entre a Tríplice Aliança contra
o Paraguai, passou ela, assim como a maioria das ruas da
capital e principais cidades do interior da então Província de
Mato Grosso, a tomar denominações alusivas à mesma guerra:
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Freguesia de Pedro II (Porto)
Denominação anterior

Nova denominação (1871)

Rua Larga do Porto

Rua do Conde D’Eu

Beco Quente

Rua Comandante Balduíno

Travessa da Marinha

Travessa do Soído

Largo do Arsenal de Guerra

Praça do Riachuelo

a

Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, aos 5 de junho de
1871. Eu, José Maria Curvo, secretário que o escrevi – O
Presidente Joaquim Alves Ferreira Sobrinho (Mendonça,
1919a, p. 270-271).

Onze de Julho consigna, nos anais da história brasileira e
nos de Mato Grosso, a vitória das forças nacionais na Batalha
do Alegre, sob o comando de Baldoino José Ferreira de
Aguiar que, segundo o historiador Estevão de Mendonça, era
tão valoroso quão modesto (idem, 1919b, p. 26). Esse episódio
bélico é minuciosamente relatado pelo citado comandante
em relatório apresentado ao Presidente da Província de Mato
Grosso logo após a vitória, ainda a bordo do Vapor Alpha, aos
18 de julho de 1867.
A vitória brasileira, nesse início da guerra contra
o Paraguai, serviu para colocar ânimo e coragem aos
combatentes que, por mais cinco anos, continuariam a
enfrentar a violenta força guarani (ibid., p. 270-271).
Mesmo tendo merecido todas essas denominações, a Rua
Augusta, hoje Pedro Celestino, continua, ainda no século
XXI, a ser mais conhecida como Rua de Cima ou também
Calçadão de Cima, toponímia que remonta à ancestralidade
colonial.
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Rubens de Mendonça (1978, p. 70), em Igrejas e sobrados
de Cuiabá, nos relata um pouco da obscura história do
sobrado da Relação:
A velha Rua de Cima, hoje Pedro Celestino, possuía
antigamente três sobrados.
O primeiro, vamos ouvir a sua história contada pelo saudoso
historiador José de Mesquita, grande pesquisador do nosso
passado: ‘O velho sobrado da Rua de Cima, conhecido por
sobrado da Relação, merece que se lhe conte a história,
agora que, passando a novas mãos, acaba de sofrer a capitis
diminutio do seu andar superior, passando a simples casa
térrea (provavelmente demolida no ano de 1943). Contoume certa vez o meu velho amigo Paula Corrêa Lima,
haver sido esse prédio construído por sua bisavó, D. Rosa
Monteiro Lima, paulista, filha de José da Costa Lima e
mulher de Luís Monteiro Salgado. Houve, porém, algum
equívoco ou infidelidade na versão familiar colhida por
aquele digno cuiabano. D. Rosa, falecida a 27 de janeiro de
1838, com testamento solene de 1º de julho do ano anterior,
e inventariada no cartório de órfãos da Capital, somente
possuía duas casas, a da Rua de Baixo, em que sempre
residiu, contígua ao sobrado do canto do Largo da Sé, e outra
na Rua do Meio. O sobrado da Rua de Cima devia ser de
Albano de Souza Osório, que, no recenseamento de 1829,
vemos residindo na mesma Rua do Meio. Veio a pertencer,
posteriormente, a Alexandre José Leite, genro de Albano,
casado que foi com sua filha Augusta Olímpia. Noticiando, a
10 de agosto de 1877, a mudança da Relação da casa em que
três anos antes se instalara (Rua 11 de Julho, de propriedade
da família Caracíolo), O Liberal se refere ao ‘sobrado dos
herdeiros de Alexandre José Leite’. Existe uma tradição que
atribui ao padre Tavares a edificação do velho sobrado,
entretanto, não achamos elementos que a abonassem, visto
como o padre Tavares, falecido em 1833, e inventariado no
ano subsequente, somente possuía, além do engenho do
‘Abrilongo’ e da sesmaria do Prata [...]’.
Mais de meio século conservou-se o Tribunal da Relação, no
vetusto sobrado da Rua de Cima: desde 1877, até junho de
1928, quando o governo Mário Corrêa o transferiu para a
atual sede, à Rua Barão de Melgaço.

Desenho: Moacyr Freitas

A precisa instalação do Tribunal da Relação nesse espaço
assobradado remonta, portanto, a 10 de agosto de 1877,
nele permanecendo até o ano de 1928. Lenine de Campos
Póvoas nos elucida ter sido esse imóvel ocupado, em sua parte
superior, pelo Tribunal da Relação, sendo que na inferior pela
Secretaria de Fazenda e Chefatura de Polícia (Póvoas, 1980,
p. 31).
Por ocasião da proclamação da República, diversas
alterações foram feitas na denominação das ruas das cidades
brasileiras. O mesmo saudoso historiador (Póvoas, 1980, p.
30) assim nos descreve o sobrado da Relação em sua obra
Sobrados e Casas Senhoriais de Cuiabá:
De linhas severas, evidentemente inspiradas na arquitetura
lusitana, especialmente na da zona norte de Portugal, o
desaparecido sobrado possuía, em seu pavimento térreo,
duas portas nas extremidades da fachada, e cinco janelas de
guilhotinas, todas encimadas por molduras e no pavimento
superior nada menos de sete elegantes sacadas, com portas
almofadadas e de venezianas, protegidas por grades de ferro
artisticamente trabalhadas, também encimadas por molduras.
Em toda a extensão da frente notava-se largo beiral forrado
de madeira, deixando à mostra a boca das telhas coloniais.

Em 13 de maio de 1926, por meio de Mensagem
apresentada à Assembleia Legislativa Estadual, o Presidente
do Estado, Mário Corrêa da Costa, assim se expressou com
relação ao edifício do Tribunal:
O Tribunal da Relação continua a funcionar no antigo e
desgracioso prédio sito à Rua Pedro Celestino, pertencente
aos órfãos Manoel e Décio Lopes. Construído sem estética,
sem arte e sem condições higiênicas, talvez remonte aos
tempos coloniais, impróprio para servir de sede da mais alta
Corte de Justiça do Estado.
Esta Presidência alimenta as mais sólidas e fundadas
esperanças de que em breve o Tribunal da Relação poderá
funcionar em um prédio próprio estadual com todas as
comodidades, conforto e melhoramentos de que são dotados
os edifícios congêneres em outros Estados da União. <http://
www.crl.edu/content/brazil/mato.htm>.

No ano seguinte, o Presidente Mário Corrêa da Costa, em
Mensagem ao Legislativo estadual, sobrelevou a necessidade
do Tribunal da Relação passar a funcionar em edifício
condizente com a importância do órgão:

Segunda sede do Tribunal da Relação de Mato Grosso.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense

É este um dos verdadeiros empenhos do meu governo,
ao qual espero poder atender dentro do mais curto prazo
possível (ibid.).

No ano de 1927, devido às péssimas condições deste
prédio, o então Presidente do Estado, Mário Corrêa da Costa,
em Mensagem ao Parlamento mato-grossense, anunciou a
desocupação do edifício da Pedro Celestino, sob alegação de
que se encontrava ameaçado de ruir, anunciando que:
[...] passaram as suas sessões a se realizar provisoriamente
em uma das salas da Câmara Municipal. Dentro em poucos
dias estarão concluídos os trabalhos de adaptação mandados
executar no prédio destinado para a sede do Tribunal,
enquanto não for construído o seu edifício definitivo, que
faz parte do programa de obras a serem executadas pelo meu
governo nesta capital (ibid.).

O Tribunal da Relação continua a funcionar no prédio
alugado, à Rua Pedro Celestino, sem as condições exigidas
para servir de sede da mais alta Corte de Justiça do Estado.
Impõem-se, por isso, dotá-lo de prédio próprio, com todas
as comodidades, conforto e aparência exterior condignas à
austeridade do nosso Supremo Tribunal de Justiça, podendo
também abrigar os outros departamentos da Justiça local.
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A Terceira Sede do Tribunal
de Justiça: o palacete à
Rua Barão de Melgaço

O Desembargador António de Arruda (1997, p. 90), no
início de sua carreira, em 1937, relembrou que:

Segundo o historiador mato-grossense Rubens de
Mendonça, a mudança do Tribunal da Relação, do sobrado da
Rua 11 de Julho, para um palacete construído na Rua Barão
de Melgaço, residência anterior do Senador Generoso Paes
Leme de Souza Ponce, ocorreu no ano de 1928. Esse edifício,
atualmente demolido, dá abrigo à Caixa Econômica Federal,
e do qual nenhuma fotografia foi encontrada, porém, foi o
arquiteto Moacyr Freitas, em desenho a crayon, quem deixou
preservada parcela da memória das sedes do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, em quadros afixados no Memorial do
Judiciário mato-grossense.
No ano de 1904, apesar de o Tribunal da Relação
funcionar nesse imóvel alugado, a Presidência mandou
efetuar consertos, constando de retelhamento e caiação, com
os quais foi gasta a quantia de R$ 1:672$000 (APMT, 1904).
Na década de 1940, mais precisamente no ano de 1943,
o Tribunal deixou esse espaço, indo se fixar num majestoso
edifício mandado edificar pelo Interventor Júlio Müller,
num dos mais nobres espaços urbanos de Cuiabá, a Avenida
Getúlio Vargas.

A Quarta Sede do Tribunal de
Justiça: Av. Getúlio Vargas –
Palácio da Justiça

O Tribunal de Justiça – na época Tribunal de Apelação –
funcionava em um velho prédio da Rua Barão de Melgaço,
onde se acha hoje instalada a Caixa Econômica Federal. As
sessões realizavam em uma das salas de frente para a rua, em
recinto modesto.

Desenho: Moacyr Freitas

a
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A Avenida Getúlio Vargas foi originalmente denominada
de Beco Largo, mais tarde Avenida Murtinho (homenagem
ao Presidente do Estado Manoel José Murtinho). Sua
abertura, sob a forma de avenida, ocorreu no mandato do
Interventor Júlio Müller que, para homenagear o Presidente
da República, à época, atribuiu-lhe o nome de Getúlio
Vargas. Nessa avenida, durante o período do Estado Novo
(1937-1945), foram edificados os mais modernos prédios
que resistem, imponentemente, até os dias atuais: o Grande
Hotel (mais tarde Bemat), o Cine Teatro Cuiabá, o Palácio da
Justiça (quarta sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso),
o edifício do Tesouro do Estado (hoje Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional), o prédio da Secretaria Geral (hoje sede
do Arquivo Público de Mato Grosso), o edifício do Colégio
Estadual de Mato Grosso (hoje Liceu Cuiabano Maria de
Arruda Müller). Além dessas, outras edificações mandadas
construir em partes da cidade marcaram a modernização
urbana efetivada no governo Müller, a saber, o Centro de
Saúde, o 16º BC, a residência oficial dos Governadores, na
Rua Barão de Melgaço, dentre outras.
A construção do Palácio da Justiça constituiu um dos mais
importantes e sólidos edifícios erguidos durante o Estado
Novo. Pela primeira vez ocupada pelo Tribunal de Justiça,
para onde foi transferida, no ano de 1943, a mesma edificação
foi também sede temporária da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso.
No ano de 2002, essa estrutura histórica, que já não
mais abrigava o Tribunal de Justiça, sofreu um processo de
revitalização. De acordo com avaliação feita em relatório
elaborado pela gestão 2001-2003:
A autorização para a restauração foi assinada pelo
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro, em novembro
de 2002. Os recursos financeiros, na ordem de R$ 234 mil,

Terceira sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense

76

a

•

1874-2020

Este edifício sediou também os Fóruns Cível e Criminal
da Capital, os Juizados Especiais do Centro e hoje abriga o
Juizado Criminal de Cuiabá (Jecrim).

Desenho: Moacyr Freitas

foram alocados pelo Projeto de Modernização do Poder
Judiciário, dentro do componente Atendimento ao Cidadão.
[...] O antigo Palácio da Justiça é um verdadeiro repositório
da sua história [...] A marca dessa origem está presente desde
a entrada, onde se verifica a balança da Justiça desenhada
em ferro na modelagem da porta principal. [...] Revitalizado,
o prédio abrigará o Juizado Especial Cível do Centro, esta
nova e revolucionária forma de distribuir Justiça, íntima e
visceralmente ligada ao verdadeiro exercício da cidadania,
destaca o Desembargador Leônidas Duarte Monteiro.

Quarta sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense
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Quinta sede do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso,
por ocasião de sua inauguração
(1976)

A Quinta Sede do Tribunal
de Justiça: no CPA
(Centro Político-Administrativo)

a

No governo de José Manoel Fontanillas Fragelli foram
reservados 712 hectares de terras, no Centro Político-Administrativo, onde foram projetadas as construções do
Palácio do Governo, das sedes dos Poderes Legislativo e
Judiciário, Tribunal de Contas e de todas as Secretarias de
Estado. O Tribunal de Justiça teve a pedra fundamental de
seu edifício atual lançada por ocasião das comemorações
do seu Centenário, no ano de 1974. Este acontecimento foi
comemorado com o júbilo e a pompa que a data merecia, uma
vez que se delineava a construção da segunda sede própria do

Tribunal de Justiça, visto que, desde 1943, suas atividades se
desenvolviam no edifício situado na Avenida Getúlio Vargas,
já bastante acanhado frente à crescente demanda judiciária.
Por ocasião do lançamento da pedra fundamental, muitas
fotografias registraram esse importante momento.
Dois anos depois, ocorreu a instalação da Corte de
Justiça mato-grossense no complexo do Centro Político-Administrativo de Mato Grosso, momento marcante na
trajetória histórica do Poder Judiciário do Estado. Para o
evento comemorativo, o então Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Domingos Sávio Brandão Lima,
organizou uma programação solene, no dia 30 de novembro
de 1976, com a distribuição de convites às autoridades locais,
estaduais, federais e para membros dos Tribunais de Justiça
dos Estados e Superiores da nação. Compareceram ao evento
muitos Presidentes de Tribunais de Justiça do país. Destaque
deve ser feito à presença do Presidente do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, Ministro Djaci Alves Falcão.

Sedes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
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[...] nessas condições, estão sendo concluídos anexos, com
aproveitamento da área mais ou menos ociosa, através
de interligações ou com edificações autônomas. O anexo,
onde vão se localizar os gabinetes dos Desembargadores
conta com três pavimentos e está situado no antigo jardim
interno do Palácio da Justiça e representa aproveitamento de
aproximadamente 1.200 metros quadrados.

Hasteamento das Bandeiras por ocasião da inauguração da quinta sede do
Tribunal de Justiça, pelo Presidente Domingos Sávio Brandão Lima

primeira AmpliaçÃo:
ala atahide monteiro da silva,
plenários, anexo desembargador
antónio de arruda e túnel
No ano de 1984, a sala da Presidência sofreu
remodelações, tendo seu mobiliário e a decoração trocados.
Na gestão do Desembargador Benedito Pereira do
Nascimento foram também reparados o forro da garagem e
o sistema de ar condicionado central, assim como efetuadas
melhorias no sistema elétrico, seja para o atendimento
às atividades exigidas pela implantação do sistema de
informatização, ou mesmo para iluminação mais intensa do
edifício do Tribunal de Justiça. Data deste mesmo período a
colocação de um painel de mármore com a inscrição “Palácio
da Justiça”, em cor dourada. Da mesma forma, o ambiente
externo ganhou aformoseamento com a colocação de uma
passarela de mármore.
Durante a gestão do biênio 1983/1985, o Governador
Júlio José de Campos doou uma área lateral contígua ao
Palácio da Justiça, destinada à construção de um Anexo onde
seriam alojados os gabinetes dos Desembargadores. Assim,
utilizando verba-piloto, liberada parcialmente pelo Ministério
do Interior, tiveram logo início as obras de terraplanagem,
seguidas da edificação. Inicialmente, foi construído um
prédio na parte central do atual edifício do Tribunal de
Justiça, no antigo local projetado para um jardim interno. A
continuidade da construção do anexo se deu durante a gestão
do Desembargador Ernani Vieira de Souza (1985/1987) que,
em relatório, observou que:
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As obras desse Anexo sofreram paralisação, porém
seus trabalhos foram retomados durante a gestão da
Desembargadora Shelma Lombardi de Kato que, por meio de
um convênio com o DVOP, finalizou a edificação, inaugurada
em 9 de dezembro de 1992. Nesse edifício, à época conhecido
como Anexo I e composto de três andares, foram instalados
15 gabinetes de Desembargadores. O Anexo I foi fundamental
para acolher condignamente os Desembargadores,
aumentados, a partir de 1991, de 11, para 20 (Relatório
1991/1993).
Data da gestão do Desembargador Licínio Carpinelli
Stefani (1995-1997) o incremento de duas instalações que
beneficiaram sobremaneira os funcionários do Tribunal de
Justiça: o restaurante dos servidores e a creche para abrigo de
mais de 100 crianças.
No biênio 1999/2001, foi idealizada a construção de
outro edifício Anexo, mais amplo, somente concluído na
gestão 2001/2003. Essa nova edificação levou o nome do
saudoso Desembargador Atahide Monteiro da Silva. Ali estão
abrigados os Gabinetes dos Desembargadores. Esta obra,
idealizada na gestão do Desembargador Wandyr Clait Duarte,
somente teve seu início durante a gestão do Desembargador
Munir Feguri. Sua finalização ocorreu na Presidência do
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro. Na avaliação do
Desembargador José Ferreira Leite (2004) – a quem coube a
troca do piso e restauração de parte do anexo –, a obra dotou
os membros do Tribunal de gabinetes mais amplos, seguros e
confortáveis, além da infraestrutura adequada ao desempenho
das atividades de apoio aos julgamentos.

Quinta sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Acervo do
Memorial do Judiciário Mato-grossense. Desenho de Moacyr Freitas

Rafael Manzutti | 2004 | Banco de Imagens C&C

Interior da ala Desembargador Atahide Monteiro da Silva (2004)

Alair Ribeiro | Comunicação do TJMT

Em 2005, antes do encerramento da gestão presidida
pelo desembargador José Ferreira Leite, foram inaugurados
os novos plenários do TJMT, denominados Plenário 1,
Plenário 2, Plenário 3 e Plenário 4. As salas possuíam design
moderno e foram construídas voltadas com frente para o
Palácio Paiaguás e ao lado do local destinado para a nova sede
administrativa da Instituição nos anos que se seguiriam.
Cada um dos plenários contava com duas salas de apoio
equipadas com sistemas VHS e DVD para gravação de
áudio e exibição de imagens que auxiliavam o trabalho de
servidores no gerenciamento eletrônico dos acórdãos. As
sessões também eram projetadas em telões laterais para
acompanhamento simultâneo do público presente. As novas
salas começaram a ser utilizadas em 30 de junho de 2009, às
14h, com uma sessão extraordinária do Órgão Especial do
TJMT. Muito mais espaçoso, no Plenário 1 foram criados
338 lugares para o público se acomodar sentado. Na sessão
plenária do dia 19 de maio de 2011, o Tribunal Pleno aprovou
a proposta de nomear a sala como Desembargador Wandyr
Clait Duarte, ação referendada pela edição da Resolução nº
006/2011/TP.
Durante a gestão 2005/2007, presidida pelo
desembargador José Jurandir de Lima, o Fórum Criminal
Desembargador António de Arruda, localizado próximo
à Praça das Bandeiras, teve todas as unidades judiciárias
transferidas para o novo Fórum da Comarca de Cuiabá.
Como aquele prédio já pertencia ao Judiciário, foi integrado
à sede do TJ a fim de abrigar parte dos setores da Segunda
Instância, e passou a ser denominado, costumeiramente,
Anexo Desembargador António de Arruda.
Ainda na mesma gestão, o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso construiu um túnel subterrâneo que liga a sede da
Instituição ao Anexo, com cerca de cem metros de extensão
que se inicia em área localizada no estacionamento do prédio
principal do órgão, passa sob a rua Dois e termina dentro
do prédio Desembargador António de Arruda. À época,
a passagem ligava a sede do Tribunal às coordenadorias
de Planejamento, Financeira, de Recursos Humanos e
Administrativa, à Supervisão dos Juizados Especiais e ao
plenário de julgamento das Turmas Recursais.
A passagem é utilizada até os dias atuais e foi construída
para oferecer segurança aos magistrados e servidores que
precisam chegar à outra parte do TJ. Antes, era preciso
atravessar a rua Dois, que é movimentada, o que se tornava
perigoso, especialmente no tocante ao transporte manual de
processos e documentos importantes da sede para o Anexo
António de Arruda. A inauguração do subterrâneo ocorreu
no dia 27 de fevereiro de 2007 com a presença de autoridades
e descerramento de placa de instalação. No objeto, o
presidente José Jurandir de Lima registrou “agradecimento
ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na pessoa
do seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Conselheiro José
Carlos Novelli, pela cessão da área que viabilizou a construção
desta passagem” (Placa disposta na passagem subterrânea).

Passagem subterrânea que liga a sede da Instituição ao Anexo
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Detalhe da fachada principal do Palácio da Justiça Desembargador Ernani Vieira de Souza

Segunda ampliação:
palácio da justiça desembargador
ernani vieira de souza
O passar do tempo trouxe uma crescente busca pelos
serviços judiciários, bem como a criação de novos setores
voltados para a melhor e efetiva entrega da Judiciário estadual
mato-grossense. Para sanar esses impasses, foi necessária
a expansão do Tribunal de Justiça com a implantação de
novos projetos, concurso para novos juízes e servidores, além
de investimento em tecnologia. Por isso, durante a gestão
2005/2007, liderada pelo desembargador José Jurandir de
Lima, foi realizada licitação para edificação do novo espaço
dando início à parte estrutural das obras de expansão da sede
da Segunda Instância.
Chamada de sede administrativa, a obra teve o projeto
desenhado pela Coordenadora de Infraestrutura do TJMT,
posicionando a fachada do prédio voltada para a sede do
Poder Executivo Estadual, ao lado dos novos plenários. O
novo edifício teve as primeiras paredes erguidas em 2007,
mas só foi inaugurado em 10 de fevereiro de 2009, pelo então
desembargador-presidente do TJMT, Paulo Inácio Dias
Lessa. A estrutura é utilizada pela Instituição até hoje, sendo
denominada “Palácio da Justiça Desembargador Ernani Vieira
de Souza”, nome aclamado durante sessão do Pleno do TJMT,
em 19 de maio de 2011, e consolidado com a publicação da
Resolução 006/2011/TP.
Dotada de estrutura ampla e funcional, a expansão estava
totalmente ajustada às exigências da modernidade da época.
Além da Presidência, ali foram abrigados outros setores
administrativos como a Diretoria-Geral; Vice-Diretoria-

80

Trajetória do Poder Judiciário de Mato Grosso

•

1874-2020

Geral; Vice-Presidência; várias coordenadorias; além de
Protocolo Expresso, para atendimento externo a advogados.
Esta edificação, a exemplo de outras [...] traduz uma
expressão pública do nosso inconformismo e irresignação
com as nossas próprias deficiências, ao mesmo tempo em
que representa esforço direcionado para o equacionamento
de problemas estruturais que há muito concorrem para
estrangular a atuação dos órgãos da justiça. A justiça
que queremos não é apenas um fenômeno jurídico, que
dependa tão-somente de uma sentença ou de um despacho.
É também ação administrativa, manifesta na permanente
capacitação de seu quadro de magistrados e servidores,
na extinção de procedimentos inócuos, na ampliação
do uso da tecnologia, no profissionalismo da gestão e na
melhoria de instalações físicas, como acontece hoje aqui”
(Comunicação do TJMT, 10/02/2009, Desembargador Paulo
Inácio Dias Lessa)

Dentre os aperfeiçoamentos trazidos pela edificação
é necessário ressaltar melhorias no quesito segurança,
inclusive contra incêndio e pânico; utilização de câmeras;
grande acessibilidade para receber pessoas com deficiência;
instalação de sensores para acionamento de energia elétrica
nos corredores; acréscimo de ar-condicionado central com
baixo consumo de energia; além de criação de entradas
distintas para autoridades, público externo e servidores.

Bruno Lopes | Comunicação do TJMT

Alair Ribeiro | Comunicação do TJMT

Acima, fachada principal
do Palácio da Justiça
Desembargador Ernani
Vieira de Souza e tomada
com vista aérea
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Terceira ampliação:
Escola dos Servidores Desembargador
Atahide Monteiro da Silva

Alair Ribeiro / Comunicação do TJMT

Ainda em 2007, a sede da Segunda Instância do Poder
Judiciário passou por outra expansão com a construção da
Escola dos Servidores Desembargador Atahide Monteiro da
Silva. O órgão teve como função ampliar a política de gestão
de pessoas e dar início a uma série de capacitações que seriam
diretamente revertidas aos serviços entregues para o público
externo do Judiciário estadual.
A estrutura foi criada pela Lei Complementar nº 301/2008
e instalada em uma nova e moderna arquitetura, próximo à
praça das Bandeiras, anexa ao Tribunal de Justiça. O espaço
construído conta com 1.300 metros quadrados, divididos
em seis salas de aula, com 45 vagas cada, sendo que três
delas podem ser revertidas em auditório com capacidade
para 150 pessoas; uma sala de descanso para os alunos que
notadamente estão em trânsito; e, ainda, dois laboratórios de
informática que, juntos, comportam 44 usuários. O espaço
também acolheu a Escola Superior da Magistratura de Mato
Grosso.
Em 2019, a Escola passou por uma grande reforma, na
qual teve o piso totalmente trocado.

Escola dos Servidores Desembargador Athaíde Monteiro da Silva
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Fachada principal do edifício que abriga a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, parte da Coordenadoria Administrativa, o Ambulatório Médico e o
restaurante da Instituição

Quarta ampliação:
Edifício de Tecnologia da Informação
e Edifício-garagem
Em 2019, outras duas grandes construções impactaram
positivamente no desempenho dos serviços realizados pelos
servidores. A primeira grande obra foi o prédio que abriga
a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, parte da
Coordenadoria Administrativa, o Ambulatório Médico e o
restaurante do Órgão. A estrutura foi inaugurada em 19 de
julho de 2019, com a presença do ministro José Antonio Dias
Toffoli, que percorreu os 2.500 m² de área construída.
O projeto tem três andares e foi executado em estrutura
pré-moldada, com fachada em pele de vidro e chapa
de alumínio, visando dar funcionalidade aos trabalhos
desenvolvidos no local. As paredes internas foram
concretizadas em material drywall, conferindo mais leveza e
praticidade na manutenção das instalações de lógica, elétrica
e hidráulica, facilitando o rearranjo dos layouts diante da
dinâmica de trabalho do Poder Judiciário.
Por conta do espaço necessário, ele foi erguido utilizando
uma parcela do estacionamento espinha de peixe (em frente à
antiga entrada da quinta sede do Tribunal de Justiça). Um dos
principais motivos para construir a nova edificação foi trazer
de volta ao Tribunal grande fração dos funcionários da CTI,
que estava instalada em edifício alugado na Rodovia Helder
Cândia, em Cuiabá. A locação de um prédio foi necessária

devido à grande expansão tecnológica pela qual passou o
Judiciário mato-grossense ao longo dos anos e ao consequente
aumento do número de profissionais que trabalham nessa
área. O terceiro andar, quase em sua totalidade, é reservado
exclusivamente para prestar atendimento ao sistema Processo
Judicial Eletrônico (PJe).
A segunda grande obra, o edifício-garagem, há muito
tempo era solicitada pelos servidores do Tribunal de Justiça
como uma representatividade de acesso à sede do Judiciário
e, também, segurança para os carros dos servidores. Com o
passar dos anos e o crescente número de desembargadores,
juízes, servidores, advogados e visitantes, o espaço destinado
aos veículos tornou-se insuficiente. A parte estrutural da
edificação teve início na gestão 2017/2018, liderada pelo
desembargador Rui Ramos Ribeiro, entretanto, a inauguração
foi realizada no dia 6 de dezembro de 2019, sob a presidência
do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Na
ocasião, o ministro Humberto Martins participou da
cerimônia.
O edifício tem 1600 m², divididos em três pavimentos
(térreo, primeiro e segundo andares), com 234 vagas cobertas.
No entorno da obra ainda foram criados 54 novos espaços
para os automóveis.
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As insígnias

7
R

Honrarias
do Judiciário

a
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O

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
em sessão de 27 de setembro de 1984, resolveu,
por unanimidade de votos, instituir o Colar
do Mérito Judiciário e a Medalha do Mérito
Judiciário Desembargador José de Mesquita, pela Resolução
nº 06/84, assinada pelos Desembargadores: Benedito Pereira
do Nascimento (Presidente), Mauro José Pereira, Atahide
Monteiro da Silva, Carlos Avallone, Ernani Vieira de Souza,
José Vidal, Odiles Freitas Souza, Shelma Lombardi de Kato,
Licínio Carpinelli Stefani, Flávio José Bertin e Onésimo
Nunes Rocha.
Essas insígnias são acompanhadas dos respectivos
diplomas e recebem a assinatura do Presidente do Tribunal.
Para escolher os agraciados, foi instituída uma “Comissão
Especial de Honraria e Mérito”, composta pelo Presidente do
Tribunal e de quatro Desembargadores mais antigos, então
em exercício.
Uma vez feita a indicação, por maioria dos votos, os
nomes são referendados pelo Tribunal Pleno. Definidos os
agraciados, a entrega das condecorações é sempre feita em
data designada especialmente para esse fim.
Nada impede que a mesma pessoa receba
cumulativamente ambas as insígnias, desde que a entrega
não seja feita na mesma data. A Resolução destaca, ainda,
a importância, seriedade e honraria dessa comenda,
evidenciada no artigo 6º. O texto esclarece, também, a
hipótese de o contemplado perder o direito de uso da mesma,
quando “praticar ato atentatório à dignidade e espírito da
Comenda” e, assim sendo, deverá restituí-las, com todos os
seus implementos ao Tribunal.
No ano seguinte, pela Resolução de nº 04/85,
foi introduzida uma complementação à Resolução
anteriormente citada, a ela anexando a expressão “barreta”,
especificamente na citação das medalhas: ‘roseta e barreta’.
Também em 1985, foi instituída pelo Tribunal de Justiça
de Mato Grosso a Medalha da Justiça por meio da Resolução
nº 021/85. A honraria foi aprovada de forma unânime pelos

Colar do Mérito Judiciário

membros do Tribunal Pleno, presidido pelo Desembargador
Ernani Vieira de Souza e integrado por outros 10 pares. A
medalha destina-se a agraciar personalidades que, de algum
modo, contribuíram para o engrandecimento do Poder
Judiciário ou que se tenham tornado, de qualquer forma,
merecedoras de consideração especial do Judiciário do
Estado.
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Esta distinção objetiva galardoar os Desembargadores
que integram, ou tenham integrado, em caráter efetivo,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como
Desembargadores de reconhecimento nacional. O Colar do
Mérito Judiciário é composto de:
Medalha tipo comenda, em metal dourado, esmaltada de
branco, tendo ao centro o Brasão de Armas do Estado de
Mato Grosso, circundado com a inscrição ‘Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso – Mérito Judiciário’.
No reverso, a figura da Justiça [...]. A condecoração será
usada ao pescoço, pendente de fita azul e verde, e estará
acompanhada de roseta, nas mesmas cores (art. 1º, §1º,
Resolução 06/84).

A primeira medalha foi ofertada ao Desembargador
José Fernandes Filho, em 18 de fevereiro de 1997,
enquanto presidente da Comissão Executiva do Colégio
Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça. Em 1º
de fevereiro de 1999, os 20 desembargadores que, à época,
compunham a corte do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso foram agraciados, em uma mesma cerimônia,
com o Colar do Mérito Judiciário. A partir de então,
todos os desembargadores, no momento da posse, são
condecorados com a insígnia.

Medalha do Mérito Judiciário
Desembargador José de Mesquita

a
Rafael Manzutti | Banco de Imagens C&C

Essa homenagem visa condecorar pessoas naturais
ou jurídicas, que tenham prestado relevantes serviços ao
Judiciário mato-grossense ou à cultura jurídica.
Esta distinção é constituída de:
Medalha tipo comenda, em metal dourado, esmaltada de
branco, tendo ao centro, em cor amarela, a estrela Sírius,
que simboliza Mato Grosso, com a efígie, em perfil, de José
de Mesquita, tudo circundado com a inscrição ‘Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso – Mérito José de
Mesquita’.
A medalha será acompanhada de roseta amarela e azul.
(Art. 1º, §2º, Resolução 06/84).

Diversas personalidades, ao longo dos 36 anos
da instituição da Medalha, foram agraciadas com essa
importante e significativa insígnia:

Busto do Desembargador José Barnabé de
Mesquita, colocado no jardim da sede atual do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
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Personalidade

Data

Cargo

Des. Lourival Alves da Silva

16/06/1989

Magistrado

Des. Walmir Boná Robert

16/06/1989

Magistrado

Des. Messias de Souza Costa

16/06/1989

Magistrado

Des. Emésio Dario de Araújo

16/06/1989

Magistrado

Des. Higa Nabukatsi

16/06/1989

Magistrado

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes

16/06/1989

Magistrado

Des. Paulo de Tarso Mello e Freitas

16/06/1989

Magistrado

Des. Aldo Alberto Castanheira Silva

16/06/1989

Magistrado

Des. Osmar José da Silva

16/06/1989

Magistrado

Lea Benedicta Moreira Monteiro

22/02/1990

Servidora do TJMT

Júlio José de Campos

04/06/1993

Senador da República e ex-Governador do Estado de
Mato Grosso

José Gerardo Grossi

18/02/1997

Jurista criminalista

Luis-Phillippe Pereira Leite

18/02/1997

Ex-Procurador-Geral do Estado

Walter Cavalcante Peixoto

18/02/1997

Engenheiro mato-grossense

Dante Martins de Oliveira

01/02/1999

Ex-Governador do Estado de Mato Grosso

José Garcia Neto

01/02/1999

Ex-Governador do Estado de Mato Grosso

Gustavo Arruda

01/02/1999

Ex-Prefeito de Cuiabá

Pedro Rodrigues de Lima

01/02/1999

Ex-Deputado Estadual

Benedito Santiago

01/02/1999

Ex-Deputado Estadual

Antonio Augusto Cançado Trindade

05/04/2002

Juiz-Presidente da Corte Interamericana de Direitos
Humanos

Thierry Hugueney

30/04/2004

Servidor aposentado do TJMT

Eremita Canuta Ribeiro Taques

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Maria de Lourdes Guimarães Jabali

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Cléa Luzia Maciel Falavigna

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Zenilde Maria de Almeida

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Maria Alzira de Arruda Barroso

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Rosiris Bonnemasou M. de Castilho

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Renilce Maria de Oliveira

30/04/2004

Servidora aposentada do TJMT

Auto Marques Filho

30/04/2004

Servidor do TJMT

Tito Batista da Silva

30/04/2004

Servidor do TJMT

Antonio de Brito Alves

30/04/2004

Servidor do TJMT

Maria Romélia Chaves

07/05/2004

Servidora aposentada do TJMT

Ministro Nelson Jobim

10/06/2005

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Gilmar Mendes

10/06/2005

Advogado-Geral da União
continua...
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Personalidade

Data

Cargo

Silvia Pimentel

22/09/2006

Vice-Presidente do Conselho sobre Eliminação da
Discriminação da Mulher da ONU

José Henrique Rodrigues Torres

22/09/2006

Juiz-titular da Vara do Júri da Comarca de Campinas (SP)

Aline Pacht

19/09/2008

Fundadora da Internacional Association of Women
Judges

Joan E. Winshp

19/09/2008

Diretora Executiva da International Association of
Women Judges

Leslie M. Alden

19/09/2008

Presidente da International Association of Women
Judges

Blairo Borges Maggi

17/02/2009

Governador do Estado de Mato Grosso

Jayme Veríssimo de Campos

17/02/2009

Senador da República

José Rogério Salles

17/02/2009

Ex-Governador do Estado de Mato Grosso

Des. Antônio Rulli Júnior

17/02/2009

Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo

Valter Albano da Silva

17/02/2009

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso

Antônio Hans

17/02/2009

Procurador de Justiça aposentado

Silvio Aguiar de Oliveira

17/02/2009

Servidor do TJMT

Ministro Enrique Ricardo Lewandowski

24/07/2015

Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça

Ministro José Antonio Dias Toffoli

18/07/2019

Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça

Fonte: lista fornecida pelo Cerimonial do TJMT, em 21/02/2020.

Rafael Manzutti | Banco de Imagens C&C

Medalha
do Mérito
Judiciário
Desembargador
José Barnabé de
Mesquita
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Medalha da Justiça

a

Alair Ribeiro | TJMT

A Medalha da Justiça é concedida por ato do Conselho da
Magistratura e deve ser acompanhada de respectivo diploma,
possuir formato circular e ser cunhada seguindo modelo
próprio. Forjada em latão com banho de ouro, terá 40 mm de
diâmetro e borda em alto-relevo com tamanho equivalente
a 2 mm de espessura. A fita, em cor vermelha rubi e de seda
chamolote, terá 35 mm de largura por 60 mm de altura. Ao
centro segue-se uma listra de cor branca no sentido vertical
com 5 mm de largura e altura correspondente ao tamanho
da fita.
No anverso, deve ter, ao centro e em relevo, a figura da
Justiça (deusa Têmis), empunhando na sua mão direita a
espada e na esquerda a balança. Também, em alto-relevo,
na metade superior do círculo, circundando a Deusa da
Justiça, deve ser registrado – Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso. Na metade inferior, em alto-relevo, segue-se
– Tribunal de Justiça. No reverso da medalha, também em
alto-relevo, na metade superior do círculo, centrada, deve
estar inscrito – Medalha da Justiça –, e, na metade inferior, a
anotação – Mato Grosso.
Em 2019, por ordem do Presidente do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da
Rocha, foram formatadas as comemorações dos 145 anos do
Poder Judiciário de Mato Grosso, em evento denominado
O Poder Judiciário é história, comemorado no dia 29 de
abril de 2019. Dentre as ações constava, especialmente, a
outorga da Medalha da Justiça, a ser concedida às pessoas
que tenham atuado como voluntários em projetos sociais do
Poder Judiciário ou, de alguma forma, contribuído para a
paz social, sendo merecedoras de consideração especial da
Justiça do Estado.
Pelo Ato nº 497/2019-CM, de 29 de abril de 2019, o
Presidente Carlos Alberto autorizou a concessão da Medalha
da Justiça às instituições e, de forma inédita, também a
cidadãos comuns, que não ocupavam cargos de alto escalão
no serviço público, nem integrantes do Poder Judiciário de
Mato Grosso, mas que, ainda assim, em atos de extrema
grandeza, contribuíram para a evolução da História do Poder
Judiciário. A lista de agraciados consta do Ato 497/2019-CM,
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico número 10.483 e
disponibilizado no dia 30 de abril de 2019.
Foram merecedoras as seguintes Instituições: Marinha
do Brasil, pelos relevantes serviços prestados junto ao
Projeto Ribeirinho Cidadão; o Ministério Público de Mato
Grosso, a Ordem dos Advogados do Brasil-MT e também
a Defensoria Pública, por serem pilares de sustentação do
Poder Judiciário como órgãos/instituições que compõem o
Sistema de Justiça.

Medalha da
Justiça
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No elenco dos cidadãos foram agraciados os seguintes
nomes:

Lindacir Rocha Bernardon e fundadora e
presidente da Associação Mato-grossense de Pesquisa e
Apoio à Adoção (Ampara) e colaboradora do projeto Adotar
é Legal, da Corregedoria-Geral da Justiça;
Soraya do Lago Batista Peixe e madrinha e
incentivadora do projeto Padrinhos, da Corregedoria-Geral
da Justiça;
Adejanir Vieira de Almeida e voluntário no
Projeto Ribeirinho Cidadão 2019, auxiliando na emissão de
documentos de Registro Geral;
Erik Sandro Rosa Arinos e voluntário no Projeto
Ribeirinho Cidadão 2019, na organização da farmácia e
distribuição dos medicamentos;
Sebastião Alessandro Evangelista da
Silva e motorista da empresa Liderança e prestador de
serviços do Juvam que desempenhou suas atividades com
absoluta dedicação, fazendo para além de sua função no
auxílio à distribuição de mudas, plantio de árvores, interação
com a comunidade e participação ativa no projeto Verde
Novo;
João Batista Primo e Sargento da Polícia Militar,
lotado no Juvam, pelo brilhante trabalho e atuação, com
extrema dedicação em prol dos projetos do Juizado Volante
Ambiental;

Marcelo Luciano Pereira Campos e 3° Sargento
da PM, lotado no Juvam, por desenvolver seu trabalho com
muita dedicação em prol dos projetos do Juizado Volante
Ambiental, em especial no Ribeirinho Cidadão, quando atua
como o palhaço Lelé Picolé Curimpampam, durante o jogo
Rebojando;
Winkler de Freitas Teles e diretor do Centro de
Ressocialização de Cuiabá, pelo trabalho com empenho e
dedicação, nos projetos de recuperação de reeducandos;
Ediberta Benedita da Silva e atendente na Lagoa
Encantada, no bairro CPA III, indicada por ser uma das mais
antigas agentes da Justiça Comunitária, respeitada na sua
comunidade;
Leociney Joana Guimarães da Silva e atendente
no Cras do bairro Pedra 90, pelo espírito de liderança junto à
comunidade e iniciativa quando da realização de eventos da
Justiça Comunitária no seu bairro;
Ana Emília Iponema Brasil Sotero e advogada,
liderança com reconhecimento em âmbito nacional, pela
defesa dos direitos das mulheres e contra a violência
doméstica e familiar, colaboradora do Projeto Cemulher do
TJMT;
Zózima Dias Dos Santos e Coronel PM aposentada,
fundadora do Programa Rede Cidadã, atuante nos projetos
de auxílio a menores em situação de risco, no apoio e resgate
de jovens em situação de vulnerabilidade social, com a oferta
de atividades de esporte, lazer, cultura e cidadania.

Tchélo Figueiredo

A cerimônia foi coroada de êxito e a outorga da Medalha
da Justiça foi um importante e emocionante momento.

Desembargadora
Helena Maria Ramos
Bezerra entrega
Medalha da Justiça
para a Presidente da
Associação Matogrossense de Pesquisa
e Apoio à Adoção
(Ampara), Lindacir
Rocha Bernardon
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Parte II
G

Momentos Marcantes

Os 146 anos do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 1874-2020
O Centenário do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso –
1874-1974

100ª Gestão – 1974 (11 Desembargadores)
Presidente
Vice-Presidente
Corregedor-Geral
da Justiça

a

E

8
R

m 1º de maio de 1974, o Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso comemorou, em grande
estilo, o seu Centenário. Integravam a Mesa
Diretora e o corpo de Desembargadores:

Desembargadores

Procurador-Geral
Secretária-Geral

Milton Armando Pompeu
de Barros
Leão Neto do Carmo
Jesus de Oliveira Sobrinho
José de Ribamar Castelo Branco
Domingos Sávio Brandão Lima
Milton Figueiredo Ferreira Mendes
Atahide Monteiro da Silva
Mauro José Pereira
Raul Bezerra
Oscar César Ribeiro Travassos
Otair da Cruz Bandeira
Antonio Hans
Maria do Carmo Arruda

DeSembargadOreS em 1974

Milton Figueiredo
Ferreira Mendes

Leão Neto do Carmo

Atahide Monteiro da Silva
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Domingos Sávio
Brandão Lima

Jesus de Oliveira Sobrinho

José Ribamar
Castelo Branco

Mauro José Pereira

Milton Armando Pompeu
de Barros

Oscar César
Ribeiro Travassos

Otair da Cruz Bandeira

Raul Bezerra
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Capa da revista comemorativa do 1º Centenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Acervo da Biblioteca do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Foto da Sessão Solene comemorativa do centenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (1° de maio de 1974). Acervo do Espaço Memória do
Judiciário mato-grossense

As festividades comemorativas do Centenário de
instalação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tiveram início no dia 30 de abril, prorrogando-se até o dia
2 de maio. Na sessão solene, usou da palavra, em nome do
Tribunal, o Desembargador Leão Neto do Carmo:
O tempo, no inexorável de sua marcha, constrói, destrói,
consolida; erigindo, modificando, abrandando ou
aperfeiçoando a realidade física, aprimorando a realidade
subjetiva em cada ser e, consequentemente, a essência da
sociedade humana; dando novos contornos a certos entes
espirituais, como as nações, via da força telúrica e totêmica
da tradição. É o passado a explicar o presente, na expressão
já consagrada (Revista do Centenário do Tribunal de
Justiça, p. 12).

Depois de discorrer historicamente sobre os órgãos do
Judiciário lusitano e colonial, o Desembargador Leão Neto
do Carmo mencionou o Decreto nº 2.342, de 6 de agosto de
1873, que criou mais 7 Tribunais da Relação no interior do
Império, sendo um deles o da província de Mato Grosso.
O encerramento da sessão solene teve, nas palavras do
Governador José F. Fragelli, o seu apogeu. Iniciou sua fala
discorrendo sobre os princípios traçados por Montesquieu,
com a divisão dos três Poderes, avançando para a
excepcionalidade impingida pelo regime militar, de 1964, que
pulverizou o Poder Legislativo pelos dois outros Poderes, o
Executivo e o Judiciário:
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Hoje, com a organização dada pelos atos constitucionais
que emanaram da Revolução de 1964, houve uma
transposição de competência e de atribuições de um
destes poderes, do Legislativo para a área dos dois outros
– o Executivo e o Poder Judiciário. Por isso mesmo,
poderíamos e deveríamos lembrar, num dia como este, que
as responsabilidades do Executivo e do Judiciário hoje são
maiores na vida e no dinamismo da sociedade brasileira
e que, portanto, há necessidade maior de que esses dois
poderes hoje se entrosem, que eles trabalhem de acordo com
aquela receita de independência e harmonia do exercício
das respectivas funções porque a esses dois Poderes, a nova
ordem jurídica, política e social instituída no país atribuiu
responsabilidades maiores. [...] Dessa atribuição dada ao
Poder Judiciário, de examinar a procedência e legitimidade
da lei, vemos uma função política que tem sido mola que,
quando fraqueja, faz com que as democracias possam
cair ou também se enfraquecer; mas quando enrijam,
essa atribuição do exame prévio da procedência ou da
legitimidade da lei consolida o regime democrático nas
sociedades (ibid., p. 68-69).

No bojo das comemorações do Centenário do Tribunal
de Justiça, foi lançada a pedra fundamental da sua atual sede,
junto ao complexo do Centro Político-Administrativo (CPA).

Os 130 anos do Tribunal
de Justiça do Estado de
Mato Grosso – 1874-2004

a

A

As criaturas humanas precisam de sinais que marquem
sua passagem pelos acontecimentos que atravessam. E
esses sinais podem ser pontos de luz ou tarjas de sombra.
Com isso, queremos dizer que todos nós temos momentos
especiais em nossa trajetória, os quais nos definem para o
bem ou para o mal, para a repulsa ou para o exemplo. Nossa
vida, assim, é, acima de tudo, compromisso – e sem ele,
nada somos ou apenas seremos reflexos mortos da realidade,
penumbra despercebida, aparências nulas – que tornam
nosso trânsito por aqui algo sem significação, incapaz de
florescer e frutificar para o melhor da vida e do mundo.

O Desembargador João Antônio Neto finalizou a peça
oratória citando um dos mais eminentes beletristas lusitanos:
“E permitam que concluamos com uma advertência de
Camões – porque esplendor e glória são, às vezes, coisas vãs,
e assim ‘melhor é recebê-los sem os ter que possuí-los sem os
merecer’.
Nessa ocasião, o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador José Ferreira Leite, proferiu significativo
discurso alusivo à importante data. Em fala singular
e revestida de extrema emoção e orgulho, externou a
importância histórica daquele momento.

Juliano Bezerra | Arquivo TJMT

s comemorações do centésimo trigésimo aniversário
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tiveram início no dia 30 de abril de 2004, pela manhã,
com a celebração de Missa Cantada. À tarde, transcorreu
a Sessão Solene, ocasião em que foi outorgada a Comenda
da Ordem Judiciária, insígnia a que só os Desembargadores
são agraciados. Na mesma solenidade, foram agraciados
com a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador José de
Mesquita servidores e personalidades que colaboraram para
o engrandecimento e projeção da Corte de Justiça. Com o
salão nobre repleto de autoridades e convidados do Poder
Judiciário de Mato Grosso, a cerimônia foi circundada de
muita emoção e elegância.
Após a outorga das insígnias, fez uso da palavra, em nome
dos homenageados, o Desembargador João Antônio Neto,
agraciado, nesta ocasião, com o Colar do Mérito Judiciário.
Seu discurso, revestido de inigualável competência, incluiu
reflexões sobre a significação daquela investidura:

Outorga da Medalha
do Mérito Judiciário
“Desembargador
José Barnabé
de Mesquita” à
servidora aposentada
Maria de Lourdes
Guimarães Jabali
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Des. Oscar César Ribeiro
Travassos

Trajetória do Poder Judiciário de Mato Grosso

•

1874-2020

Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Des. Mauro José Pereira

Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Des. Onésimo Nunes Rocha

Desembargadores
homenageados com a outorga
do Colar do Mérito Judiciário
durante sessão solene
comemorativa dos 130 anos
do TJMT
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Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Des. José Vidal

Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Des. João Antônio Neto

Des. Carlos Avalone

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

Espaço Memória do Judiciário mato-grossense

Edição especial
para os 130 anos,
impressa e digital
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O projeto Resgate
da Memória do Judiciário Mato-grossense

V

isando preparar condignamente as comemorações
do centésimo trigésimo aniversário de instalação
do Tribunal de Justiça, o então Presidente,
Desembargador José Ferreira Leite, considerou importante
a constituição de uma equipe que tomasse para si o
desenvolvimento do Projeto Memória do Judiciário Mato-grossense, o que se deu pela Portaria nº 11, de 20 de janeiro
de 2004.
Ao lado desse expediente, o Egrégio Tribunal Pleno criou,
por meio da Resolução nº 006/2004, datada de 15 de abril de
2004, um importante espaço onde essa memória pudesse ser
abrigada – o Memorial do Judiciário Mato-grossense.
O local, inaugurado no início da manhã do dia 1º de
maio, com o descerramento de placa indicativa do recinto
do Memorial e de fita simbólica, abriu esse espaço da
memória à visitação. Na ocasião, fizeram uso da palavra
o Superintendente do Memorial, Desembargador João
Antônio Neto, e a Desembargadora Shelma Lombardi de
Kato, em nome da Comissão de Publicações. Encerrando
o evento, discursou o Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador José Ferreira Leite.
O Memorial do Judiciário Mato-grossense constituiu-se
em mais um espaço cultural e de preservação da memória
de Mato Grosso. Ali estavam depositados documentos
manuscritos, obras referentes ao Poder Judiciário, assim como
antigos processos e exemplares raros da Legislação. Quadros
históricos também adornavam as paredes do Memorial,
a exemplo das pinturas sobre tela estampando o busto de
D. Pedro II e do Patrono dos Advogados, Rui Barbosa. As
cinco sedes do Tribunal de Justiça, ao longo dos 130 anos,
foram desenhadas, a crayon, pelo historiador e arquiteto
Moacyr Freitas, constituindo um panorama de reminiscência
não só dos espaços físicos ocupados pelo Tribunal de Justiça
como de recordação da Cuiabá de antanho.

Carimbo comemorativo dos 130 anos do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, lançado no dia 1° de maio de 2004.
Arte de Anderson Domingues Augusto

Durante a cerimônia foram lançados um cartão telefônico,
estampando a primeira sede do Tribunal da Relação,
patrocinado pela Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso –
Credijud; o carimbo comemorativo, ambos alusivos aos 130
anos, e também veio a lume o nº 84 dos Anais Forenses, este
último, publicado tanto na versão impressa quanto digital.
Em 6 de novembro de 2009, uma extensão do Projeto
Resgate do Judiciário Mato-grossense foi inaugurada na
sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e instalada na
antiga sala da Presidência. Chamado Espaço Memória, o
local foi criado com a missão de manter a constante interação
com a sociedade e, portanto, recebe visitas frequentes de
universitários de Direito de todo o Estado e também de
alunos secundaristas. O recinto foi decorado com parte do
acervo do Memorial localizado na Avenida Getúlio Vargas.
Em 2013, foi fechado o Memorial localizado na primeira
sede do Poder Judiciário, mantendo a exposição apenas no
prédio do Tribunal de Justiça.

Cartões Telefônicos comemorativos dos 130 anos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
lançados no dia 1° de maio de 2004. Arte de Anderson Domingues Augusto
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Os 140 Anos do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso
– 1874-2014

a

P

Para o Presidente do Tribunal de Justiça, à época,
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
“O Judiciário de hoje não se compara ao de ontem, nem
preciso me reportar a 1874, quando se instalou o Tribunal
da Relação na província de Mato Grosso. Eu me refiro há
10, 15 anos, quando ainda não se imaginava o que temos
hoje. Estamos mais modernos, avançamos em comunicação,
tecnologia, capacitação, mas ainda temos muito a fazer,
especialmente na questão de gestão de processos. Nós
administramos ainda mal, precisamos aproveitar melhor o
potencial humano que temos de magistrados e servidores, e,
para isso, estamos capacitando aqueles que operam o Direito
no Estado.” (Comunicação, 29/05/2020)

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

ara marcar ainda mais a trajetória do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso ao longo dos seus 140 anos
(1874-2014), o então Presidente da Instituição,
Desembargador Orlando de Almeida Perri e o Vice-Presidente, Desembargador Márcio Vidal, inauguraram,
no dia 30 de janeiro de 2015, a galeria de fotos de presidentes
que atuaram no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Atualmente, a galeria se encontra no hall de entrada principal
do prédio Desembargador Ernani Vieira de Souza, que abriga
a sede da Segunda Instância mato-grossense. A solenidade
reuniu vários Desembargadores e familiares, como a viúva do
Desembargador Carlos Avallone, Ida Festa Avallone.

Galeria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com fotos de presidentes ao longo da história
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Selo e carimbo imortalizam os 140 Anos
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

A

história dos 140 anos do Poder Judiciário de Mato
Grosso ficou também registrada no selo e carimbo
comemorativos, os quais foram emitidos pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O selo foi usado
ao longo do ano nas correspondências emitidas pelo Poder
Judiciário que circularam no Estado, no país e no mundo,
entre 2014 e 2015. Já o carimbo ficou na agência central
dos Correios em Cuiabá, na Praça da República, tendo sido
utilizado por um período de 30 dias e depois encaminhado
para Brasília, onde está guardado no Museu dos Correios.
No lançamento do selo, o diretor-regional adjunto
dos Correios de Mato Grosso, Antônio Leocádio da Rosa,
procedeu à obliteração do selo personalizado, que foi entregue
a várias autoridades que estiveram presentes no evento. Em
sua avaliação,
“Todo lançamento de selo, com carimbo comemorativo,
é uma marca para a instituição, é um marco que vai
ficar registrado na história do Estado de Mato Grosso
e do próprio Tribunal de Justiça, e o Correio dá a sua
contribuição com esse lançamento”. (Comunicação TJMT,
29/05/2014)

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

A criação do selo foi de responsabilidade do diretor do
Departamento Gráfico do Tribunal de Justiça, Anderson
Augusto, que chegou a três protótipos, utilizando elementos
representativos do Judiciário, com alguns toques da cultura
local.
Outra importante ação no bojo das comemorações dos
140 anos foi a inauguração da Galeria de Vice-Presidentes.
Naquela ocasião, o então Vice-Presidente, Desembargador
Márcio Vidal, descerrou o conjunto de quadros em honraria.
A solenidade reuniu diversos Desembargadores que já

ocuparam o posto e que foram homenageados, por si ou por
seus familiares.
Na avaliação do Desembargador Márcio Vidal,
“Observando o que foi feito e o que deixou de se fazer, os
acertos e desacertos, é que aprendemos e evoluímos”. Para o
Desembargador aposentado Mauro José Pereira, “Ao mesmo
tempo, deixa uma marca indelével no coração de todos os
magistrados nessa comemoração de 140 anos de luta pela
preservação do bem-estar de todos e a afirmação da Justiça”.
A viúva do Desembargador Carlos Avallone, Ida Festa
Avallone, ficou emocionada com a homenagem ao esposo,
que foi Vice-presidente do TJMT na década de 1980. “Hoje
revivi toda a passagem do trabalho de meu marido neste
Tribunal e estou muito agradecida”. (Comunicação TJMT)
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Reconhecimento externo
da relevância do Judiciário

A

Corte de Justiça mato-grossense completou 145 anos
de serviços efetivos e voltados para o cidadão em
maio de 2019. A celebração se deu no dia 29 de abril,
o qual foi bastante intenso, por terem as comemorações sido
realizadas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os
festejos envolveram um relembrar das funções jurisdicionais
desde 1874, quando foi criado o Tribunal da Relação de
Mato Grosso, assim como suas ações e projetos que visam
à aproximação com a sociedade e seu exercício pleno da
cidadania. Os resultados desse movimento têm sido a
expansão e a presença marcante do Judiciário nos municípios,
com instalação das comarcas, desenvolvimento de ações
sociais de relevância e investimento maciço em tecnologia e
inovação. De outro lado, na Capital, o Tribunal de Justiça se
abre também ao diálogo com estudantes de diferentes níveis
de ensino que tem a oportunidade de conhecer mais de perto
a Instituição.
Em reconhecimento ao esforço do Judiciário, a Câmara
Municipal de Cuiabá, no período matutino do dia 29 de
abril de 2019, outorgou Moção de Aplauso ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Carlos
Alberto Alves da Rocha, pelo projeto Nosso Judiciário, um
trabalho que aproxima a população da Instituição e a faz mais
conhecida. Ao receber a insígnia, o Presidente homenageado
ponderou:

solene vespertina, com outorga de títulos de Cidadão Mato-grossense e Moções de Aplauso a magistrados.
No decorrer deste percurso de 145 anos, o Poder
Judiciário de Mato Grosso, que acolhe as reivindicações da
população no sentido do cumprimento de seus direitos e
deveres de cidadão, vem investindo no sentido de tornar
mais ágil o trâmite dos processos que ingressam na primeira
e nas demais entrâncias jurisdicionais. Na avaliação do
Desembargador-Presidente, muitos investimentos têm sido
feitos em melhoria tecnológica capazes de estabelecer esta
interface e agilizar solução das reinvindicações:
Foram muitos os progressos, não apenas em tecnologia.
Avançamos na promoção da cidadania e no envolvimento
dos nossos magistrados em projetos sociais em praticamente
todos os municípios do Estado [...] Hoje, mais leve, mais ágil,
o Poder Judiciário tem muito a comemorar.

Destacou também alguns projetos sociais, a exemplo do
Ribeirinho Cidadão, Nosso Judiciário, Segunda Chance para
reeducandos e Constelação Familiar, de pleno reconhecimento
da sociedade civil, além de ressaltar a eficiência do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) na solução das reivindicações dos
cidadãos. (Comunicação do TJMT, 20/04/2019, idem)
O Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Corregedor-Geral da Justiça, se considerou duplamente homenageado
porque o pai dele, Antônio Pinheiro da Silva, de 91 anos,
também recebeu a insígnia de Cidadão Mato-grossense.
Também o Desembargador Dirceu dos Santos foi agraciado
e, na ocasião, destacou que o mérito advém do trabalho
desenvolvido em prol da sociedade.
O Juiz Alexandre Delicato Pampado, da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Primavera do Leste, recebeu Moção
de Aplauso pelo projeto Segunda Chance para atender
reeducandos, assim como o Juiz Jamilson Haddad Campos,
da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá, pelo projeto
Constelação Familiar, e o Juiz José Antonio Bezerra Filho,
responsável pelo programa Justiça Comunitária, por conta do
trabalho desenvolvido junto ao projeto Ribeirinho Cidadão.
s/a | 2019 | Comunicação do TJMT

Comemoração dos 145 Anos
do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso

O nome do projeto, Nosso Judiciário, tem o condão de
ressaltar que o Poder Judiciário não é meu, não é dos
magistrados e servidores que nele laboram. O Poder
Judiciário é nosso! Sua história é a nossa história. As
dificuldades e conquistas são igualmente nossas. No ano em
que o Poder Judiciário de Mato Grosso completa 145 anos
de instalação, oportuno ressaltar a intransigente atuação na
defesa dos direitos fundamentais das pessoas, do Estado de
Direito e da Democracia. (Comunicação TJMT, 30/04/2019,
Dani Cunha)

Os 145 anos do Poder Judiciário também mereceram
homenagem especial da Assembleia Legislativa, em sessão

Desembargador Paulo da Cunha, um dos magistrados que recebeu Moção
de Aplausos na ALMT, das mãos do deputado Faissal Calil
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A celebração dos 145 anos

Quando o Poder Judiciário de Mato Grosso completar
200 anos, a grande maioria de nós não estará aqui, mas
como será que a história se lembrará de nós? Com muito
orgulho estamos nos lembrando daqueles que fazem parte
dos primeiros 145 anos. Caberá agora a todos os senhores,
magistrados e operadores do Direito, escreverem esta
história. Todos aqui compreendem seus papéis. Juntos,
conseguiremos construir um futuro melhor a todos os
mato-grossenses.

N

o período noturno, durante sessão solene no Plenário
Desembargador Wandyr Clait Duarte do Tribunal
de Justiça, foram outorgadas Medalhas da Justiça a
pessoas anônimas para a sociedade, mas que voluntariamente
prestaram serviços ao Judiciário, e também a instituições
parceiras.
A cerimônia foi aberta com a encenação do discurso
Oração aos Moços, do grande escritor brasileiro e patrono
da Justiça, Rui Barbosa. O texto, escrito nos idos de 1920,
diretamente para os estudantes da Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, em São Paulo, ainda é referência para
os operadores das leis no país. Com a apresentação do grupo
teatral Cena 11, a mensagem transmitida foi de uma Justiça
voltada para a sociedade.

s/a | 2019 | Comunicação do TJMT

A Presidente em exercício da Assembleia Legislativa,
Janaina Riva, lembrou a importância das mulheres na
construção histórica e também de cada fórum nas 79
comarcas de nosso Estado:
Saúdo as desembargadoras em nome de todas as
mulheres que ajudaram a construir essa história que hoje
comemoramos. De certa forma me lembro de parte desta
história, pois sou nascida em Juara e recordo quando
as comarcas eram instaladas em cidades do interior. A
felicidade e emoção de muitas pessoas que observaram o
desenvolvimento chegar com a instalação de um fórum em
sua cidade. A sensação é de segurança e fim do abandono.
É por isso que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo
devem sempre andar juntos. Apoio incondicional e respeito
um pelo outro. Contem sempre conosco em prol de se fazer
o melhor a Mato Grosso.

Para o Presidente da OAB de Mato Grosso, Leonardo
Campos, a história é de todo o sistema, que ganha reforço
com a continuidade de sua escrita:

Ator do grupo de teatro Cena Onze, que representou Rui Barbosa na
encenação do discurso Oração aos Moços, redigido pelo escritor como
paraninfo dos formandos da turma de 1920 da Faculdade de Direito do
Largo São Francisco, em São Paulo

Durante a sessão, fizeram uso da palavra o Presidente da
OAB-MT, Leonardo Campos; o Procurador-Geral de Justiça
de Mato Grosso, promotor José Antônio Borges Pereira; a
Presidente em exercício da ALMT, Deputada Estadual Janaina
Riva, além do Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro
Mendes. Intercalando as falas, foram executados os Hinos
de Mato Grosso e do Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso, esse último intitulado Ode à Justiça, com letra do
Desembargador aposentado João Antônio Neto e música
de Edna Maria Maciel Villarinho, executado pela Banda da
Polícia Militar de Mato Grosso.
Na ocasião, ao encerrar os pronunciamentos, o
governador Mauro Mendes ressaltou a responsabilidade de se
continuar construindo a história:
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O desafio para poder ter um Judiciário como conhecemos
hoje foi e continuará sendo imenso. Das estradas ocupadas
pela febre amarela, às investidas políticas que atentavam
contra sua instalação. A OAB se orgulha, nesses 85 anos de
atuação, de fazer parte desta história. Temos que planejar
o futuro olhando para o passado e a palavra de ordem
é acessibilidade. É um Poder Judiciário que implanta o
PJe, permitindo que todos os cidadãos tenham acesso à
Justiça. É nosso desafio, de todos os entes que compõem o
sistema da Justiça. São muito motivos para comemorarmos.
Receba, presidente Carlos Alberto, todo reconhecimento da
Advocacia.

O Defensor Público-Geral, Clodoaldo Queiroz, também
ressaltou a parceria com o PJMT:
A Defensoria completou 20 anos recentemente e o próprio
Poder Judiciário foi importantíssimo para a implantação
dela. Ajudou muito no convencimento dos Poderes
instituídos no Estado. De lá pra cá, a parceria só se
fortaleceu. Inicialmente, funcionávamos na estrutura do
Poder Judiciário. Esperamos e trabalhamos muito para que
esta relação só melhore.

Cápsula do tempo –
um manancial de memórias

Da mesma forma, a magistrada mais nova a integrar a
corte à época, Helena Maria Bezerra Ramos, deixou uma
carta escrita na qual descreveu fatos da vida pessoal e desejos
para o Judiciário no futuro.
Deixei registrado que entrei na magistratura há 30 anos,
quando ainda era século 20. Hoje já estamos no século
21. Que comecei sentenciando numa máquina de escrever
manual e hoje estamos sentenciando e fazendo acórdão em
computador. Falei da luta das mulheres para vencer nessa
sociedade predominantemente machista, que as mulheres
têm que trabalhar dobrado para dar conta de tudo. Falei que
somos 10 mulheres de 30 desembargadores. Também falei
um pouco de mim, meu nome, que sou cuiabana, casada.
Enfim, fiz uma carta, de uma folha só, a quem interessar.
Escrevi também o que espero deles no futuro e que pessoas
eu espero que eles sejam. Espero que seja um Judiciário cada
vez mais ágil e justo. (Comunicação, 30/04/2019, idem)

U

m dos momentos mais marcantes desta solenidade
foi o lacre da Cápsula do Tempo, invólucro onde
foram depositados mensagens e objetos dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, representando
memórias. A cápsula, que está guardada no Espaço Memória,
só será aberta depois de 45 anos de lacrada, em 2064,
quando o Judiciário de Mato Grosso festejará seus 190 anos.
O idealizador da ideia foi o Desembargador-Presidente
do TJMT, Carlos Alberto Alves da Rocha, que afirmou ter
deixado para a posteridade uma série de memórias, que será
surpresa para a sociedade, sem, contudo, revelar o conteúdo.
Vários Desembargadores também depositaram ali a sua
memória. Dentre eles, o decano da corte, Desembargador
Orlando de Almeida Perri, que deixou uma carta escrita para
sua pequena filha.

Tchelo Figueiredo | 2019 | Comunicação do TJMT

Estou deixando uma carta para minha filha, onde eu
expresso todo o meu sentimento por ela e o que eu desejo
para a vida dela. Falo um pouco sobre a minha vida na
magistratura, enfim, eu penso que essa carta é destinada
particularmente a ela. Não falei o que posso imaginar de
como estará o Judiciário porque acredito que, do jeito que
anda a passos largos o nosso mundo e a nossa tecnologia, é
inimaginável como é que vai estar o planeta Terra daqui a 45
anos. Eu espero que o homem esteja melhor, que os nossos
filhos e netos estejam vivendo num mundo melhor. E nós
trabalhamos na justiça fazendo a nossa parte exatamente
com o propósito de melhorar a vida dos habitantes deste
planeta. (Comunicação, 30/04/2019, Lígia Saito)

s/a | 2019 | Comunicação do TJMT

As três cerimônias comemorativas dos 145 anos do
Judiciário de Mato Grosso marcaram este relevante momento,
revelando o prestígio de que goza a instituição no interior da
sociedade mato-grossense.

Desembargadora Maria Helena Póvoas deposita
memórias na cápsula do tempo

Na foto ao lado, o Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso, Carlos Alberto Alves da Rocha, conduz a cerimônia
comemorativa aos 145 anos do Tribunal, em 30 de abril de 2019, no
Plenário Desembargador Wandyr Clait Duarte
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146 anos do Judiciário –
comemorações em meio ao
isolamento social

a

A

o celebrar 146 anos de serviços prestados à população,
em 1º de maio de 2020, o Poder Judiciário de Mato
Grosso viu-se dentro de uma experiência inédita, qual
seja, o enfrentamento à pandemia da Covid-19, causado pelo
novo vírus Corona, que assolou o mundo desde o final do ano
anterior. Medidas extremas, como o fechamento das portas
do Judiciário, foram tomadas em todo o Brasil, e também em
Mato Grosso. Elas foram necessárias para garantir a vida dos
magistrados, servidores e também de toda a população que
utiliza os serviços do Judiciário estadual, tendo em vista a
rapidez com que o vírus se propaga.
A decisão de fechar os fóruns não impediu a prestação
jurisdicional efetiva aos cidadãos mato-grossenses, entretanto,
adiou todas as manifestações que haviam sido planejadas
para a celebração dos 146 anos e que envolviam a presença
do público interno e externo da Instituição. Permaneceram
apenas aquelas que garantiam a segurança do isolamento
social naquele momento – mensagens celebrando o
aniversário enviadas pelas redes sociais (Instagram e
Facebook), pelo ZapJus (canal de comunicação com o público
interno e externo por meio do WhatsApp), e também matérias
dispostas na TV.Jus (depois arquivadas no YouTube) e no
Portal do Judiciário (www.tjmt.jus.br) ao longo da primeira
semana de maio.

Prints do Instagram com peças
e mensagens que circularam
para comemorar os 146 do Poder
Judiciário de Mato Grosso
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Em uma singela, porém orgulhosa manifestação, o
Presidente do TJMT, Desembargador Carlos Alberto Alves
da Rocha, no dia 1º de maio, ressaltou o momento vivenciado
por todo o planeta e também pelo Judiciário mato-grossense.
Segundo ele, um tempo de revolução histórica.
Hoje o Judiciário completa 146 anos, uma história repleta
de desafios, dedicação e superações. Aos magistrados,
servidores e colaboradores meu muito obrigado pela
dedicação, principalmente para garantir o acesso à Justiça
nesse momento conturbado. Desde o início do ano passado
já vínhamos implantando algumas inovações, mas ninguém
esperava uma pandemia que obrigasse, de uma hora para
outra, os servidores e magistrados a trabalharem de casa,
isolados. Tivemos poucos dias para nos reinventar. Não se
trata apenas de ir ao mercado e buscar novas tecnologias
para realizar julgamentos colegiados e audiências por
videoconferência, ou desenvolver uma ferramenta própria
como o Plenário Virtual. Por trás de tudo isso, tem
dezenas de treinamentos, reuniões, testes de segurança
da informação, edição de normativos, dentre outras
providências. E além de tudo isso a expansão do Processo
Judicial Eletrônico continuou como planejado. Estamos
todos muito orgulhosos com os resultados alcançados”.
(Comunicação, 1º de maio de 2020)

Print do Instagram com mensagem publicada no dia 1º de maio pelo
desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso e matéria publicada no site institucional, na mesma
data, em comemoração aos 146 do Poder Judiciário de Mato Grosso
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O Momento da Divisão
do Estado de Mato Grosso

9
R

A

Recebi de Vossa Excelência, Senhor Presidente, o honroso
encargo de dizer algumas palavras aos nobres colegas,
Desembargadores Leão Neto do Carmo, Jesus de Oliveira
Sobrinho e Sérgio Martins Sobrinho, que se aprestam
para deixar este sodalício, indo cumprir a missão histórica
de fundar o Tribunal de Justiça do novo Estado que se
criou ao sul de Cáceres, Poconé, Melgaço, Itiquira e Alto
Araguaia, e que alcança sua autonomia administrativa no
alvorecer do ano de 1979. Não será a primeira vez que o
grande Mato Grosso assistirá a um evento semelhante ao
que se dará, no próximo ano, em sua parte Sul, porquanto,
no primeiro de maio de 1874, os Desembargadores Ângelo
Francisco Ramos, Francisco Gonçalves da Rocha, Vicente
Ferreira Gomes e Manoel Tertuliano Thomaz Henrique, este
também Procurador da Coroa e Soberania Nacional, vindos
de outras plagas, solenemente instalaram o Tribunal da
Relação da cidade de Cuiabá, Capital da Província de Mato
Grosso, perante as mais altas autoridades locais. Entretanto,
aqui e alhures, é fato inusitado que de uma só célula, de
um só Tribunal de Justiça, partam Desembargadores
para a fundação de um novo Tribunal, num fenômeno de
cissiparidade, gravando para a história a origem comum dos
Tribunais Mato-grossenses. Vossas Excelências levam para
a Serra de Maracajú, para os campos do Sul, a experiência
adquirida no trato global da administração da Justiça
em um Estado, até então de dimensões gigantescas, cujos
problemas guardam a proporção e a variedade do seu
território. Esta soma de conhecimentos será de logo aplicada
na construção de invejável máquina judiciária, eficiente,
exemplar, digna como a passagem de Vossas Excelências

© Entrelinhas Editora

14 de novembro de 1978, o Egrégio Tribunal
Pleno realizou sessão extraordinária com a
finalidade de oportunizar aos Desembargadores
Leão Neto do Carmo, Jesus de Oliveira Sobrinho
e Sérgio Martins Sobrinho se despedir dos colegas e do
próprio Tribunal, uma vez que eles passavam a integrar o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em
face da divisão do Estado de Mato Grosso. O Desembargador
Leão foi o primeiro Presidente do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul.
Na sessão de despedida, o Desembargador Milton
Armando Pompeu de Barros, então Vice-Presidente, proferiu
um emocionado discurso, enaltecendo a contribuição dos
três Desembargadores que se despediam:

Mapa da divisão do Estado, em 1977
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por esta Corte Centenária. Não faltam a Vossas Excelências
talento, criatividade, bom senso, justo equilíbrio para a
construção da Justiça Sul-Mato-grossense, nem a probidade,
o saber, a coragem, a altivez e a independência para exercêla. Os tempos vindouros serão compostos de muita luta,
muito esforço, trabalho suado e sofrido, sacrifícios sem
conta; mas, a tudo compensará a possibilidade de verem a
obra concluída, o dínamo a gerar harmoniosamente nos
mancais: o dever cumprido. Nada de verdadeiramente
válido se faz sem esforço, sem vigílias, sem renúncias – é
próprio da condição humana; daí se poder afirmar que a
dimensão do amor que Vossas Excelências dedicarão ao
novel Tribunal de Justiça, ao novo Poder Judiciário, estará
na justa medida do esforço despendido na sua edificação.
Sabemos todos que desta Casa de Justiça, amadurecida
em 104 anos de existência, guardarão Vossas Excelências
lembranças de lutas renhidas, debates acalorados, mas
também de dias festivos, de convívio ameno com os colegas,
muitos já aposentados, alguns falecidos, outros aqui, e agora,
lhes desejando pleno sucesso na missão extraordinária que
a Vossas Excelências foi destinada. Desde cinco de maio de
1966 o Desembargador Leão Neto do Carmo empresta à
Corte de Justiça mato-grossense a luz do seu saber, o tino
administrativo-judiciário que deixa marcas profundas em
nosso sistema, autor que foi da totalidade, por assim dizer,
de nossos projetos regimentais, remodelando as estruturas
emperradas que bem conhecemos quando exercíamos a
advocacia nesta Capital. Dessas reformas, inspiradas por
Sua Excelência resultou a celeridade no processamento e
julgamento dos recursos e feitos originários, que era, como
ainda ocorre em outros Estados, um dos fatores negativos
a pesar contra o prestígio da Justiça. Exercendo todos os
cargos administrativos, assim como a judicatura cível e
criminal, o Desembargador Leão Neto do Carmo pontificou

nesta Corte durante mais de doze anos, deixando indelével a
sua trajetória. O Desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho,
a quem tive a honra de saudar, quando de sua investidura,
está conosco desde o dia 23 de março de 1972, participando
eficientemente em todos os setores, destacando-se na
exegese das normas legais, para o quê revela acuidade
invulgar, surpreendendo pela facilidade com que desvenda o
sentido mais justo da lei. Sua Excelência, a par de brilhante
atuação na Presidência do Tribunal Regional Eleitoral,
dotou a Corregedoria Geral da Justiça de uma organização
modelar, revelando-se, além do Juiz consagrado, do
estudioso do Direito, notável administrador. Pouco mais
de dois anos, desde 22 de julho de 1976, participa deste
Colégio o Desembargador Sérgio Martins Sobrinho que,
após meteórica passagem pela Câmara Criminal, guindado
à Corregedoria Geral da Justiça, ali tem desempenhado
trabalho intenso no aprimoramento dos serviços judiciários
de Primeira Instância, onde maiores são as nossas
deficiências. O Desembargador Sérgio Martins Sobrinho já
sentira de perto, como Juiz de Primeiro Grau, titular ou por
substituição em todas as comarcas do Leste mato-grossense,
as dificuldades existentes, onde às deficiências materiais
se somava a desqualificação generalizada de auxiliares,
hoje em alguns pontos melhorada. [...] “O homem – disse
John Kennedy – faz o que deve fazer – a despeito das
consequências pessoais, dos obstáculos, dos perigos e das
pressões – e esta é a base de toda moral humana”. Um vácuo
se abrirá com o afastamento de Vossas Excelências, restando
para os que aqui permanecem, a par do difícil encargo de
reconstituição de quadros, o orgulho de sabermos que, deste
Egrégio Tribunal de Justiça parte a semente que fará brotar,
nas fecundas terras do Sul, o mais moderno Tribunal do
País. Que Deus guie os passos de Vossas Excelências (Livro
de ata das sessões ordinárias, 1979).

Desembargador
Leão Neto do Carmo
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Em seguida, fez uso da palavra o Desembargador Leão
Neto do Carmo, que se despediu agradecidamente:
Ao recebermos a convocação da Presidência para esta
sessão especial do Tribunal Pleno, com uma finalidade
específica, a de dar oportunidade a que em caráter
oficial, nos despedíssemos desta Casa e recebêssemos
a despedida dos nossos colegas que ficam, chegamos a
pensar se conviria redigir uma oração para agradecer a
manifestação de carinho que sabíamos, receberíamos
como última homenagem dos Colegas deste Tribunal.
Preferimos, todavia, deixar que sob o impulso das emoções,
pudéssemos traduzir com fidelidade, ou não, o contraditório
dos sentimentos que já nos empolgava e que agora, neste
instante, se transforma em causa poderosa a inibir de certa
forma o raciocínio e a lucidez que deveríamos ter para dizer
apropriadamente aquilo que sentimos. Por isso, apenas
organizei algumas notas e nas quais quero encontrar o meio
para agradecer não apenas as manifestações de despedida,
mas, principalmente, aquelas de amizade, de compreensão,
de tolerância mesmo, que recebemos dos companheiros de
trabalho ao longo de mais de 12 anos de serviços à Justiça no
Tribunal Maior do Estado de Mato Grosso. Aqui chegamos,
Sr. Presidente, em 5 de maio de 1966. [...] O discurso que
ouvimos retrata bem a personalidade de seu autor; homem
preocupado em anotar a história deste Estado e de nossa
Justiça e que faz, também, por seus méritos a História da
Justiça de Mato Grosso. Devemos agradecer as palavras do
Dr. Lourival Pinto de Souza que hoje dignifica na cúpula
do Ministério Público do Estado, as funções nobilitantes
de defensor da sociedade. S. Exª, cuja carreira conhecemos
desde os bancos universitários, não ofereceu, para os que
conheceram há muito tempo como nós surpresas, porque
todos que conviveram com ele no passado, por certo,
anteviram as conquistas que realizaria. [...] Agradecimento
que entendemos ser oportuno endereçarmos ao Governador
do Estado pelo reconhecimento que através os seus
mandatários, ao longo desses anos, tributou ao esforço
empreendido por todos nós na luta pela distribuição da
Justiça. Por último, agradecemos aos companheiros desta
Casa, Desembargadores e serventuários da Justiça por mais
esta manifestação de carinho. E queremos encontrar para
prestar-lhes o justo tributo, à altura da grandeza do trabalho
que todos eles desenvolveram, será o de dar na novel Casa,
no novel Tribunal e que será também de Mato Grosso;
embora acrescido de mais uma sigla, continuidade às
tradições que se perenaram como símbolo do labor daqueles
que construíram e constroem no presente e no passado a
história dignificante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Muito obrigado por tudo (ibid.).

Por sua vez, o Desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho,
agradecendo as homenagens:

Desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho

Nós, como o Desembargador Leão Neto do Carmo,
entendíamos de não fazer uma oração preparada por escrito,
todavia, por encontrar mais dificuldade na exposição do
nosso pensamento do que o nosso Colega Desembargador
Leão Neto do Carmo, preferimos registrar o impulso que
sentimos quando conscientizados de que nos deveríamos
separar fisicamente desta Casa. Queríamos de início
agradecer a palavra amiga, a palavra culta e a palavra
honesta do Desembargador Milton Armando Pompeu de
Barros que, se foi uma grande honra haver ingressado nesta
Casa através de suas palavras, agora é privilégio especial
despedir novamente levando esta palavra plena de bom
senso e de erudição. Agradeço ao nosso amigo e Procurador
as elogiosas referências à nossa pessoa; referências que só
encontram justificativos na sua generosidade e na amizade
que nos une. Autorizado o nosso afastamento das atividades
jurisdicionais da Justiça de Mato Grosso, para que possamos
nos dedicar às providências necessárias à instalação e
funcionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, será este o último momento que integramos o órgão
máximo deste sodalício, o Tribunal Pleno. Não podemos nos
furtar de apresentar as nossas despedidas a este sacrário da
Justiça, de cujo afastamento o nosso coração já se enche de
saudades. A despedida não é fácil, mas jamais poderíamos
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que procuraremos sempre honrar. Levamos conosco a
amizade dos companheiros e dos funcionários do Tribunal,
como um sentimento que manteremos vivo por toda a nossa
vida. Deixamos a este Tribunal o pouco serviço que lhe
pudemos prestar, embora sempre o fizéssemos com o maior
ideal e dedicação. Deixamos aos colegas e funcionários
empenhados para sempre a nossa amizade e o nosso respeito
(ibid.).

O terceiro Desembargador a se despedir, visto que
também transferido para o Tribunal de Justiça do nascente
Estado de Mato Grosso do Sul, foi Sérgio Martins Sobrinho:

Desembargador Sérgio Martins Sobrinho

afastar-nos sem dizer do nosso sentimento de amizade a esta
Casa, que sempre consideramos a nossa casa, de gratidão e
estima aos colegas que sempre souberam compreender as
nossas falhas e nunca nos faltaram com a sua estima, e de
consideração a todos os servidores do Tribunal que com a
sua diligência e obsequisidade fizeram mais eficaz e ameno
o exercício da nossa função. Muito aprendemos nesta Corte,
mas acima de tudo aprendemos a cultivar a Justiça como
o maior ideal humano e a realizá-la como o mais caro dos
deveres. Procuramos confortar-nos com o afastamento
vendo no Tribunal de Mato Grosso do Sul o prolongamento
do Tribunal de Mato Grosso. Assim, como saíamos em
viagens nas condições, na época em que exercíamos o
cargo de Corregedor Geral da Justiça, deixamos agora este
Tribunal para atender ao serviço que nos clama, ao Sul.
Pelo menos temos o consolo de saber que o nosso serviço
é o mesmo; que continuaremos a servir à causa da Justiça
mato-grossense. Mas a separação física é uma realidade,
uma dura realidade, pois o convívio que aqui desfrutamos
tem sido para nós motivo de grande felicidade. Esperamos e
confiamos que Deus permitirá o estabelecimento no futuro
Tribunal da filosofia de vida que aqui se acha implantada:
trabalho, Justiça e fraternidade. Levamos conosco a tradição
de luta, trabalho e cultura jurídica desta Casa centenária,
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A exemplo do que ocorreu com os ilustres colegas que
hoje se afastam desta Casa, eu, apenas o menos dotado
intelectualmente, decidi escrever algumas palavras para que
fiquem registradas nesta Casa e que são palavras que, por si
só, representam uma homenagem e uma despedida a todos
aqueles com os quais convivi neste Tribunal. Agradecemos,
antes de mais nada, os destaques que me foram feitos pelo
ilustre, experimentado e notável Colega Desembargador
Milton Armando Pompeu de Barros; agradeço também
a manifestação do ilustre Procurador Geral da Justiça,
consignando em suas palavras, como tão bem acentuou
nosso Colega Desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho
– enfoques nascidos da sua magnanimidade. Monsenhor
Regis Jolivet, professor das Faculdades Católicas de Lyon,
na França, escreveu o opúsculo ‘O Deus dos filósofos e dos
sábios’, exprimindo nele o essencial de suas conclusões sobre
o sentido, o valor, o alcance e o conteúdo das tentativas do
homem a fim de se aproximar de Deus, revelando vários
pressentimentos sustentadores da compreensão de que
a existência terrena, por si só, não se completa. Por isso,
diz ele: ‘São tais intuições, sem dúvida alguma, que tão
vivamente nos fazem sentir que não nos pode ser a morte
uma perda absoluta, um mergulho no nada. Cercados por
todos os lados de misérias de toda sorte, provindas umas
da hostilidade ou, o que redunda no mesmo, da indiferença
dos elementos que os esforços da ciência podem limitar
ou atenuar, mas não suprimir, e outras infinitamente mais
dolorosas, resultando da injustiça dos homens, da violência
das paixões, das desigualdades sociais, dos sofrimentos
morais que nenhum remédio científico pode sanar, a morte
enfim, com suas angústias, sentimos por instante que não
podemos encontrar refúgio seguro e salvação certa senão
em uma Providência vigilante e justa, sem a qual não seria
a vida humana senão uma farsa ou, como diz Shakespeare
– um conto narrado por um idiota e cheio de estrépito e
furor’. [...] As advertências permanentes de nossos erros,
se bem pensadas, oportunizam a introspecção, que para
mim ensejavam a adoção da tese, como princípio de que
nascemos e morremos todos da mesma forma, razão
suficiente para deduzir-se que somente as circunstâncias
da vida colocam uns em planos diferentes dos outros, não
se podendo nunca assegurar que somos mais, melhores ou

superiores aos nossos semelhantes. [...] ‘Aos pequeninos’, de
autoria do Desembargador João Antônio Neto, em seu livro
‘Poliedro’. Se nós não pudemos chegar à humildade simples
do Magistrado Raul Bezerra que tanto honrou esta Casa e o
Poder, prometemos todo o empenho para nos aproximarmos
dele, propósito com o qual reverenciamos os membros desta
Corte, homenageando-os ao sairmos, ao mesmo tempo que
agradecemos a compreensão com que nos receberam e a
tolerância com que nos trataram. Entendemos que se aqui
chegamos pelas nossas próprias forças, tangidos desde muito
tempo, talvez pelas batalhas na luta da vida, ensinados, em
parte, é verdade, pelos nossos pais, mas subsistindo desde
pequeno à custa da solidão, especialmente da grande cidade
onde o mais que existe é a multidão de individualidades, e
o menos que naufraga é a solidariedade humana. Contudo,
nem mesmo por isso esquecemos que o senso comum de um
colegiado se cristaliza na abdicação de nossas vaidades, até
porque nenhum estado haveria de sustentá-los, e na cedência
de vôos mais altos, a não ser aqueles trilhadores do trabalho,
do estudo e do espírito público, interesse maior do Poder.
Foi notável, sem dúvida, o aprendizado como formidável
a honra de nos somarmos aos colegas julgadores deste
sodalício ombreando juntos uma tarefa grandiosa, muito
maior do que as nossas próprias conveniências, muito mais
alto que os nossos próprios almejos, muito mais nobre talvez
que a própria razão de existir. Nas tarefas, nos encargos e
nos postos que nos confiaram, se não fizemos bem, fizemos
o tanto que pudemos e, mesmo errando, empregamos o
nosso maior esforço, o nosso maior desprendimento e a
vontade imensa de fazer certas as coisas transitando tantas

vezes por momentos difíceis, decorrentes de todas as
circunstâncias difíceis, muitas vezes sós, mas é certo que
em hora alguma, pensando em desertar. O senso de Justiça,
corolário do bom senso, é qualidade que provavelmente
trazemos inata, mas a operação a Justiça aprendemos
aqui, nesta cidade e neste Tribunal, e daqui ao sairmos
levamos conosco este cabedal haurido também no exemplo
admirável do povo cuiabano, que embora isolado e silente
por mais de dois séculos, manteve contudo integrais as
fronteiras da Pátria, a dignidade de seus filhos e a inteireza
de seu brio. Gravar essas palavras mais do que um registro
para os vindouros é um dever de gratidão, uma prestação de
contas depois e uma parcela modesta, quem sabe, da história
de nossa existência, que possivelmente nossos filhos hão de
ler e dela se orgulhar. Com os profundos agradecimentos
aos ínclitos pares, o nosso preito a todos os funcionários
deste Tribunal pela lealdade, pela dedicação e pelo elevado
espírito de compreensão humana, em prol do organismo.
Vamos, mas não para tão longe que não possamos ficar em
espírito, fraternalmente aqui plantados neste espaço e que a
despeito da lei, continua sendo Mato Grosso e que continua
sendo Brasil (ibid.).

Assim se despediram os Desembargadores Leão Neto
do Carmo, Jesus de Oliveira Sobrinho e Sérgio Martins
Sobrinho do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
num momento importante para o nascente estado de Mato
Grosso do Sul, para onde se deslocaram, cumprindo a
honrosa e cívica tarefa de ali instalar o Novel Tribunal de
Justiça.
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Tribunal da Relação, criado no ano de 1873 e
instalado em 1º de maio do ano seguinte, foi
inicialmente composto por 5 Desembargadores,
todos nomeados pelo Imperador D. Pedro II.
Por circunstâncias adversas, esse número nunca chegou a se
completar plenamente durante o período Monárquico, visto
as inúmeras ausências, justificadas por licença, remoção e
até mesmo impedimento de posse. Esses fatores dificultaram
sobremaneira o desenvolvimento regular dos trabalhos da
Relação, motivo de constantes queixas feitas pelo governo da
Província mato-grossense.
Às vésperas da República, o Tribunal da Relação de
Mato Grosso ainda funcionava precariamente, o que pode
ser constatado no Relatório, de 20 de outubro de 1888,
apresentado pelo Presidente da Província, Francisco Raphael
do Mello Rego, por ocasião da abertura dos trabalhos
legislativos. Nessa exposição, o mesmo Presidente destacou a
falta de Desembargadores na Relação de Mato Grosso.
Sete anos após a proclamação da República,
precisamente em 1896, o Presidente do Tribunal da Relação
insistia na necessidade de ser aumentado o número de
Desembargadores, porém o Presidente da Província, em
Mensagem lida na Assembleia Legislativa, não concordava,
relembrando o relatório apresentado pelo então Presidente da
Relação, João Martins França.
Até o ano de 1898, o número total de Desembargadores
era de 5, porém, pela Resolução nº 195, de 1º de abril
do citado ano, esse número foi elevado para 7. Em 30
de março de 1900, pela Resolução nº 242, o número
de Desembargadores voltou a ser de 5. No ano de
1902, o Tribunal da Relação passou a funcionar com 6
Desembargadores, o que se deu pela Lei nº 325, de 8 de
abril de 1902. Por três anos funcionou a Relação com 6
Desembargadores, porém, a 9 de outubro de 1905, esse
número foi elevado para 7.
Na gestão de D. Francisco de Aquino Corrêa, primeiro
Arcebispo de Cuiabá, o número dos Desembargadores foi
elevado de 7 para 9, pela Resolução nº 819 GO 21/10, de 19 de
outubro de 1920.
Pela Lei nº 981, de 30 de julho de 1927, o Presidente
do Estado, Mário Corrêa da Costa, fez publicar uma nova
organização judiciária estadual. Por ela, o antigo Tribunal
da Relação passou a se intitular Superior Tribunal de Justiça,
sendo que o número de Desembargadores ficou reduzido de 9
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para 7. No artigo 80, a mesma Lei prescreve que o Ministério
Público seria composto por um Procurador-Geral do Estado
junto ao Tribunal de Justiça.
No ano de 1930, pelo Decreto nº 10, o Superior
Tribunal de Justiça sofreu uma ampliação no número de
Desembargadores, de 7 para 9, assim como passou a ser
composto por duas Câmaras, sendo uma Cível e outra
Criminal. Essa alteração foi proclamada na reunião ordinária
do dia 30 de janeiro do ano de 1931, sob a presidência de José
Barnabé de Mesquita.
Pelo Decreto nº 145, de 10 de março de 1932, a
nomenclatura do Tribunal foi mantida, Superior Tribunal de
Justiça, e o número de Desembargadores foi diminuído para
7 membros.
Esse fato fez com que os dois Desembargadores nomeados
a mais, segundo legislação anterior, que fixava o seu
número em 9, fossem considerados cassados, visto que suas
nomeações foram feitas “sem a prévia prova de habilitação
processada perante o Superior Tribunal, na conformidade da
Secção IV, capítulo I da Constituição do Estado” (APMT –
Leis e Decretos – Setor da Biblioteca).
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Desembargadores (1975).
Da esquerda para a direita: Des. Jesus de Oliveira
Sobrinho, Des. Milton Armando Pompeu de
Barros, Des. Oscar César Ribeiro Travassos, Des.
Milton Ferreira Mendes, Des. Atahíde Monteiro
da Silva, Des. Domingos Sávio Brandão, Des. Leão
Neto do Carmo, Des. Otair da Cruz Bandeira,
Des. Carlos Avallone, Des. Mauro José Pereira

Em 4 de janeiro de 1935, o Interventor Federal no Estado,
Dr. César de Mesquita Serva, por meio do Decreto nº 402,
aumentou de 7 para 9 o número dos Desembargadores.
Pela Constituição de 1935, o número de Desembargadores
foi fixado em 5, modificando a nomenclatura do antigo
Tribunal da Relação do Estado de Mato Grosso, que passou
a se intitular Corte de Apelação. Outra alteração foi feita
pelo Decreto-Lei nº 337, de 17 de maio de 1940, quando o
Tribunal de Justiça recebeu a denominação de Tribunal de
Apelação. Sua composição foi aumentada de 5 para 7, fixada
no Capítulo II – Tribunal de Apelação, Capítulo 1, Art. 14.
Quando não se conseguia realizar o pleito na data prescrita, a
escolha recaía no mais antigo Desembargador, que assumia a
Presidência e, no caso do Vice-Presidente, escolhia-se o mais
novo.
Em seu artigo 285, foi criado um Conselho de Justiça,
presidido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Apelação,
e composto do Procurador-Geral do Estado e também
por um Desembargador nomeado anualmente. Pela Lei
nº 2.869, de 12 de novembro de 1968, uma nova redação
foi dada ao Código de Organização Judiciária do Estado de
Mato Grosso. Consoante suas determinações, o número de
Desembargadores foi fixado em 10, sendo que o mandato
da mesa diretora se mantinha anual, não sendo permitida
reeleição.
A Emenda Constitucional nº 8, de 5 de junho de 1974,
publicada em opúsculo, pela Imprensa Oficial, dispunha,
no Capítulo IV – Do Judiciário –, sobre o número de
Desembargadores, que foi elevado de 10 para 11. Foi também
por essa Emenda fixado o mandato da Mesa Diretora do
Tribunal de Justiça, que passaria de 1 para 2 anos.
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Na gestão da Desembargadora Shelma Lombardi
de Kato (1991-1993) ocorreu uma alteração aditiva na
representação dos Magistrados, com ampliação do número
de Desembargadores de 11 para 20. Sua concretização se deu
pela Emenda Constitucional nº 02/91, que alterou o §1º do
art. 92 da Constituição Estadual.
De acordo com a Proposição nº 7, de 21 de setembro
de 2004, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, Des. José Ferreira Leite, apresentou ao
Tribunal Pleno uma criteriosa justificativa que embasava a
propositura de se aumentar, de 20 para 30, o número dos
Desembargadores e também de Juízes de Direito Substitutos
de 2º Grau. Este procedimento teve por base a necessidade de
se efetuar uma alteração na atual Constituição Estadual.
Nas justificativas, o Presidente Ferreira Leite destacou,
no âmbito geral, que a finalidade do projeto era a de
“permitir ao Judiciário a verdadeira e efetiva organização e
racionalização dos serviços judiciários na Segunda Instância,
diante da verdadeira avalanche de processos que o Tribunal
recebe anualmente no serviço de distribuição da Corte”
(Processo nº 7/2004, p. 5).
O número de desembargadores se manteve em 30 até
2020, quando, em 27 de fevereiro de 2019, o colegiado
aprovou a propositura do então presidente, Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha, que indicava o acréscimo de
9 desembargadores. Na opinião do magistrado: “A criação
de nove cargos de desembargador é medida necessária para
atender ao aumento dos processos ajuizados no Tribunal

Desembargadores (1984).
Sentados, da esquerda para a direita:
Des. Ernani Vieira de Souza, Ministro Cordeiro Guerra
(Pres. do Supremo Tribunal Federal), Des. Benedito
Pereira do Nascimento, Des. Odiles Freitas de Souza.
Em pé da esquerda para a direita:
Des. Mauro José Pereira, Des. Carlos Avallone,
Des. Licínio Carpinelli Stefani, Des. Flávio José Bertin,
Desa. Shelma Lombardi de Kato, Des. Atahide Monteiro
da Silva, Des. José Vidal, Des. Onésimo Nunes Rocha

nos últimos anos e tem como justificativa a criação de três
novas Câmaras: uma de Direito Privado, outra Criminal
e mais uma de Direito Público e Coletivo”, salientou o
desembargador em seu voto. Ainda segundo o magistrado,
o aumento exponencial da demanda processual no Segundo
Grau de Jurisdição, a partir da ampliação do acesso de
ferramentas digitais que multiplicam o número de recursos,
demanda a criação de novos cargos de desembargador para
imprimir agilidade na prestação jurisdicional.
A proposta foi submetida ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e, em seguida, aprovada pela Assembleia
Legislativa estadual e sancionada pelo Governo do Estado,
por meio da Lei Complementar nº 661, de 12 de maio
de 2020, permitindo o início do processo de escolha dos
desembargadores que ocuparão as novas vagas.
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Desembargadores do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso (dez. 2004).
Sentados, da esquerda para a direita: Des. Ernani Vieira
de Souza, Des. Benedito Pereira do Nascimento, Desa.
Shelma Lombardi de Kato, Des. Licínio Carpinelli
Stefani, Des. Flávio José Bertin, Des. Leônidas Duarte
Monteiro, Des. José Ferreira Leite, Des. José Jurandir
de Lima, Des. Paulo Inácio Dias Lessa e Des. Munir
Feguri. Em pé da esquerda para a direita: Des. Antonio
Bittar Filho, Des. José Tadeu Cury, Des. Mariano
Alonso Ribeiro Travassos, Des. Orlando de Almeida
Perri, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, Des. Manoel Ornellas
de Almeida, Des. Donato Fortunato Ojeda, Des. Paulo
da Cunha e Des. José Silvério Gomes
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Histórico

a

s/a | 2019 | Comunicação do TJMT | Cedida pela Comarca

O

s Juizados de Pequenas Causas foram instituídos
oficialmente, no âmbito federal, pela Lei nº 7.244,
de 7 de novembro de 1984. Em Mato Grosso,
tiveram eles incremento graças ao Ofício nº
406/84, de autoria do Presidente da Comissão de Organização
Judiciária e Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Ernani Vieira de Souza, encaminhado ao Tribunal Pleno, em
sessão ordinária de 14 de março de 1985. O funcionamento
do Juizado de Pequenas Causas, em caráter experimental, foi
autorizado pela Resolução nº 04, de 13 de fevereiro de 1986.
Em 4 de setembro de 1986, o Desembargador Ernani
Vieira de Souza, Presidente do Tribunal de Justiça,
encaminhou ao Governador do Estado uma exposição
de motivos justificadores da oficialização dos Juizados de
Pequenas Causas, o que veio a ocorrer por força da Lei
nº 5.101, de 17 de dezembro de 1986.
Naquele período, foram instalados, na Capital, quatro
deles, que se destinavam a “propiciar a aplicação da Justiça,
de maneira direta e eficaz, sem os entraves comuns, além
de suprir os altos custos e excessos de burocratização a que
estão sujeitos os que recorrem à Justiça” (Relatório gestão
1985/1987). Os bairros que primeiro tiveram seus Juizados
Especiais foram: Centro, Porto, Tijucal, Santa Isabel, CPA,
Coxipó e Planalto.
Os benefícios sociais decorrentes do Juizado fizeram-se sentir imediatamente, haja vista o grande número de
atendimentos realizados logo após sua instalação. Já nos
anos de 1987/1989, de sete, elevaram-se para nove o número
dos bairros atendidos, com inclusão do Cristo Rei e Mapim,
Datam do ano de 1988 a expansão deste tipo de atendimento
às comarcas, ocasião em que se verificaram a instalação dos
Juizados de Pequenas Causas em Barra do Garças, Poxoréu e
Juscimeira.
Pela Constituição de 1988, os juizados deveriam ser
providos por Juízes Togados ou Togados e Leigos. Por
princípio, ficava extinto o cargo de Pretor, introduzindo-se a
figura do Conciliador. O Cargo de Conciliador foi aprovado
pela Lei nº 6.046, de 28 de agosto de 1992. Nessa medida, os
Juizados Especiais de Pequenas Causas tomaram, no ano de
1995, a nomenclatura de Juizados Especiais.

Palestra de conscientização do Juizado Volante
Ambiental para alunos em Rondonópolis (2019)
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Pioneirismo de Mato Grosso na
criação dos Juizados Especiais

Juizado Volante Ambiental –
Juvam

Mato Grosso foi o primeiro Estado brasileiro a apresentar
um projeto de criação de Juizados Especiais, visto que,
no âmbito nacional, esse tipo de instituição somente foi
criado pela Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
responsável pela instituição “dos Juizados Especiais no
âmbito nacional e próprios do Poder Judiciário, no sentido de
regulamentar, dinamizar, aparelhar, enfim, proporcionar o
funcionamento ideal do novo órgão da Justiça”6.
Em território mato-grossense dois tipos de Juizados
Especiais foram criados pela Lei nº 6.176, de 18 de janeiro de
1993, que dispunha sobre a organização e funcionamento dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Integravam o Sistema
de Juizados Especiais: Conselho de Supervisão dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais; os Juizados Especiais Cíveis; os
Juizados Especiais Criminais; as Turmas Recursais Cíveis e
as Turmas Recursais Criminais.
A ampliação do número dos Juizados Especiais ocorreu
graças à Resolução do Tribunal Pleno nº 02, de 14 de março
de 1996.
Nove anos mais tarde, no biênio 2007-2009, foi criado,
junto à Corregedoria-Geral da Justiça, o Departamento de
Apoio aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Daje), com
função de organizar, acompanhar, apoiar e orientar suas
atividades.
Atualmente são 102 juizados instalados em todo o
Estado, sendo 29 nos últimos 16 anos. Dentre eles, figuram
o Juizado Especial Criminal de Várzea Grande (2013) e o
Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (2019).
Enquanto mecanismo eficiente de aproximação da Justiça
no interior da sociedade civil, também dirimem questões
cotidianas que afligem a população, tanto nas esferas cível
quanto criminal, os juizados temáticos como o Juizado
Volante Ambiental (Juvam), o Serviço de Atendimento
Imediato (SAI) e o Juizado Especial Itinerante (JEI).

O Juizado Volante Ambiental foi criado pela Resolução
nº 001, de 14 de março de 1996, do Tribunal Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com
competência Cível e Criminal. O parágrafo único do art.
1º determinava que seriam “instalados tantos Juizados
Volantes quantos sejam necessários para melhor aplicação
da Lei Federal nº 9.099/95 e em todas as comarcas do Estado,
mediante Ato do Presidente do Tribunal de Justiça, após
consulta ao Conselho de Supervisão” (in Rocha, op. cit.,
p. 66). Inicialmente, a competência do Juvam se restringia a
Cuiabá, estendendo-se mais tarde para Várzea Grande, sendo
que, pela Resolução nº 007/99, de 17 de junho de 1999, teve a
competência ampliada para a Comarca de Santo Antônio de
Leverger. Mais tarde, a unidade jurisdicional passou a atuar
em outras comarcas de Mato Grosso.
Pela Portaria nº 119, de 16 de dezembro de 1996, foi
autorizada a instalação do Juvam nas comarcas de Barra do
Garças, Cáceres e Rondonópolis.
O Juvam foi criado para atuar nos casos de agressão ao
meio ambiente, de contaminação de alimentos e reservas de
água potável; desaparecimento contínuo de espécies da fauna
e flora; destruição de camada de ozônio; multiplicação de
depósitos de lixo tóxico e radioativo e erosão de solos férteis.
Para conseguir desenvolver esse tipo de trabalho, o Juizado
conta com estrutura própria de servidores e veículos (arts. 3º
e 4º da Res. 001/96).
No dia 17 de dezembro de 2004 o Juvam foi o grande
vencedor, na categoria Juizado Especial, do I Prêmio Innovare
– O Judiciário do Século XXI, idealizado pelo Ministério da
Justiça e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
Além de veículos motorizados, o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso disponibilizou ao Juizado Volante Ambiental
(Juvam), em janeiro de 2015, oito novos barcos para expandir
os trabalhos realizados em Barra do Garças e Rondonópolis,
visando acolher e dirimir denúncias relativas à pesca
predatória, pescado fora da medida, atividades ilegais de
dragas e desmatamento em áreas de preservação permanente
nas margens dos rios.
Ao longo dos anos, vários outros projetos foram criados
e desenvolvidos pela unidade jurisdicional, como a coleta
seletiva de lixo em Cuiabá; manutenção do zoológico
da Universidade Federal de Mato Grosso, atualmente
extinto; limpeza do córrego Arareau em Rondonópolis;
ações coibindo a poluição sonora; fiscalizações durante a
piracema, principalmente pela unidade de Cáceres; dentre
outras ações.

a
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(Relatório elaborado pelo desembargador Carlos Alberto Alves da
Rocha, quando ainda era juiz, que compilou as principais normas,
orientações e decisões concernentes aos Juizados Especiais, desde o
ano de 1993, 1999, fl. 6)
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Barcos do Juvam e cerimônia de entrega (2015)

Somente em 2019, o projeto realizou 271 ações de
conscientização em mais de 80 bairros de Cuiabá, que
possibilitaram o plantio de quase 70 mil mudas de árvores
nativas e frutíferas. Já no início de 2020, o programa
realizou, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
o I Workshop Clima, Arborização e Sustentabilidade, a fim
de debater, profundamente, a importância da arborização
urbana, quais os seus benefícios para a cidade e para o meio
ambiente, bem como quais as espécies mais adequadas para o
plantio e os cuidados necessários com a planta.
Os trabalhos continuaram em 2020 e seguirão ao longo
dos anos, tendo em vista que a equipe acredita que, além
dos plantios e da conscientização, é necessária também uma
mudança de cultura da população.

s/a | 2020 | Arquivo do TJMT

Um projeto que tem se destacado na história do Juvam
é o Verde Novo, desenvolvido pela unidade de Cuiabá com
o objetivo de restabelecer a melhoria climática da Capital
e também o título de Cidade Verde. A ação é fruto de
uma parceria firmada em 13 de dezembro de 2017 entre o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Instituto Ação Verde.
Com o fortalecimento das atividades, outros parceiros foram
agregados ao grupo.

Projeto Verde Novo: plantio na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá (2020)
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Serviço de Atendimento Imediato
– SAI

Juizado Especial Itinerante
– JEI

Foi criado no mês de maio de 1996 e sua competência é
adstrita ao atendimento a acidentes de trânsito sem vítimas.
A autorização de seu funcionamento em Cuiabá data de 28
de agosto de 1996, através da Portaria n 083/96, assinada pelo
então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, Desembargador Licínio Carpinelli Stefani.
Anos depois o serviço foi desativado, voltando a atender
a população em 2012. Entre 2013 e 2015, o SAI recebeu um
reforço com novos veículos para atender a população.
Dentre as facilidades trazidas pelo juizado, está o fato
de um conciliador ir até o local da ocorrência e o motorista
envolvido no acidente não ter de se deslocar ao Batalhão de
Trânsito; utilização de técnicas de conciliação e mediação a
fim da pacificação dos envolvidos, as seguradoras aceitam
os termos lavrados pelo Judiciário e ainda o documento
expedido pelo SAI serve como título executivo judicial para a
parte credora.

Foi criado tendo em vista o atendimento judicial, na
competência dos juizados, em localidades distantes, no
âmbito cível e criminal. Para dar suporte a esse tipo de
ação, foi adquirido um ônibus equipado com a estrutura de
um Juizado. Pela Portaria nº 015/97, de 14 de fevereiro de
1997, assinada pelo então Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, foram autorizadas
a criação e instalação de Juizados Especiais Itinerantes junto
às comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, “com competência
territorial nos Municípios e Distritos que compõem as
referidas comarcas, com exceção daquelas em que já tiver
Juizado Especial instalado [...]” (Rocha, 2004, p. 135).
Depois de anos desativado, em 2014 o Juizado Especial
Itinerante (JEI) ganhou nova infraestrutura e foi reativado,
com atendimento às localidades de Acorizal, Mimoso, Baús,
Nossa Senhora do Livramento, Rio da Casca, Passagem da
Conceição, Capão Grande, Bonsucesso, Nossa Senhora da
Guia e adjacências.

a
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Van do Serviço de Atendimento Imediato (2012)
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Em 27 de agosto de 2019, sob a presidência do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o serviço
itinerante ganhou um grande reforço, qual seja, a instalação
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc) Itinerante, que ampliou a competência do JEI
para as causas do Direito de Família. A ação foi prestigiada
pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco
Aurélio Buzzi que, na ocasião, ressaltou a relevância da
ampliação dos casos a serem resolvidos pelos rincões do
Estado:

A autorização para o Nupemec instalar a unidade
itinerante foi dada pelo Conselho da Magistratura, por meio
do Provimento 12/2019-CM, publicado no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE) do dia 14 de agosto. O documento ainda
designa o juiz Emerson Luís Pereira Cajango coordenador do
Cejusc Itinerante.
Atualmente, o JEI tem competência de atuação em todo
o Estado.

Ônibus do Juizado Especial Itinerante (2018)

Instalação do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (Cejusc) Itinerante, que
ampliou a competência do Juizado Especial Itinerante
para as causas do Direito de Família (2019)

Alcione dos Anjos | 2019 | Comunicação do TJMT

O Judiciário de Mato Grosso está dando um passo decisivo
neste rumo da política pública do próprio Poder Judiciário
que é voltado aos métodos de solução adequada de conflitos.
[...] O TJMT está se consolidando de modo altamente
positivo e vai ao encontro das populações mais pobres.
(Comunicação TJMT, 27/08/2019, Alcione dos Anjos)
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Juizado Especial da Fazenda
Pública de Cuiabá

Juizado do Torcedor e
Grandes Eventos – JET

Criado pela Lei 12.153/2009, o Juizado Especial da
Fazenda Pública tem a competência especialmente para
dirimir as causas cíveis impetradas pelo cidadão contra
o Estado e município de Cuiabá, autarquias, fundações e
empresas públicas, no valor de até 60 salários mínimos.
A unidade foi instalada em 5 de dezembro de 2011 com
a finalidade de trazer mais celeridade aos trâmites dos
processos de menor valor contra o poder público.
Foi o primeiro Juizado de Mato Grosso a ser instalado
recebendo apenas processos virtuais, pois funcionou como
projeto-piloto do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

A Resolução nº 01/2014 criou o Juizado Especial do
Torcedor – JET com a competência para “processar e
executar os feitos criminais relativos a infrações de menor
potencial ofensivo, assim definidas na Lei nº 9.099/95,
especialmente as decorrentes da aplicação do Estatuto do
Torcedor” (Res. 01/2014, art. 3º).
O Juizado do Torcedor funciona com, “no mínimo, um
juiz, um servidor do Poder Judiciário, um representante
do Ministério Público, um defensor público ou advogado
indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil e um delegado
de polícia.” Nas comarcas do interior, a atuação é feita pelo
“Magistrado do Juizado Especial Criminal, quem o substitua
ou ainda quem for designado pelo Presidente do Tribunal
de Justiça, mediante indicação do Conselho de Supervisão
dos Juizados Especiais.” (Res. 01/2014, art. 5º e § único,
respectivamente).
No biênio 2015-2017 os Juizados Especiais foram ainda
mais fortalecidos, especialmente nas comemorações dos 20
anos de criação da Lei Federal nº 9.009/95, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ocasião em que foi
inaugurado o Complexo Miranda Reis, na Capital. No local,
passaram a funcionar, com toda a estrutura necessária, o
8º Juizado Especial Cível e o Juizado Especial da Fazenda
Pública. Posteriormente, o 3º Juizado Especial Cível também
foi instalado no espaço.
A ampliação da competência da unidade jurisdicional
ocorreu em 2019, com a edição da Resolução nº 12/2019, do
Órgão Especial. O documento determinou a competência
do JET, além dos acontecimentos esportivos, também sobre
eventos artísticos, religiosos e culturais que reunissem
grande massa de público, traduzida em número superior a
10 mil pessoas.

a

Alcione dos Anjos | 2019 | Comunicação do TJMT
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Fiscalização de jogo de
futebol pelo Juizado
do Torcedor e Grandes
Eventos (2019)
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Álvaro Marinho | 2017 | Comunicação do TJMT

Agentes da Infância e Juventude a serviço do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos no Grand Prix de Voleibol Feminino entre Brasil e
Bélgica, ocorrido em Cuiabá (2017)

Grand Prix de Voleibol Feminino, realizado no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, é fiscalizado pelo JET (2017)
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Anais Forenses do Estado de Mato Grosso
Primeira tentativa

a

U

ma primeira iniciativa de ver publicadas a
doutrina, a legislação e a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
ocorreu entre os anos de 1913 e 1914 quando, por
iniciativa do Dr. Joaquim Pereira Ferreira Mendes – então
Secretário do Interior, Justiça e Fazenda – foi editada, sob a
supervisão do Dr. José Júlio de Freitas Coutinho, a Revista
Jurídica do Estado de Mato Grosso, de publicação trimensal.
Nesse primeiro ano, ela fez editar três números, sendo que o
terceiro exemplar, único a que tivemos acesso data de 15 de
julho de 1914.
Em sessão ordinária de 30 de maio de 1913, foi lido um
ofício de Joaquim Pereira Ferreira Mendes datado do dia 22,
comunicando o futuro aparecimento, no mês de setembro, da

Revista Jurídica do Estado de Matto Grosso. Essa iniciativa foi
aplaudida pelos Desembargadores do Tribunal da Relação,
pois, segundo o Desembargador Ferreira Mendes, era esse
periódico destinado a registrar as decisões judiciárias, leis
e decretos do Estado, assim como publicaria os trabalhos
forenses em geral. Solicitava “para aquela projetada revista
o valioso concurso do Exmº Sr. Presidente e dos dignos
membros deste elevado Tribunal, assim como uma cópia dos
Acórdãos proferidos no decurso do corrente ano e dos que
se seguirem futuramente”. (ATJEMT, Livro de ata 1910-1914,
p. 136v).
Muitas foram as reivindicações dos Presidentes do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que fossem
publicados os Anais Forenses, periódico de relevância no
subsídio da atuação judiciária. Na mensagem lida pelo
Presidente do Estado na abertura dos trabalhos legislativos
do ano de 1919 (p. 2) consta, na parte relativa à Justiça
estadual, uma chamada especial sob o título de Annaes
do Tribunal, quando se aventou sobre a possibilidade de
concretização de sua publicação.

Rafael Manzutti | Banco de Imagens C&C

Revista Jurídica
do Estado de Mato
Grosso, publicada em
1915. Acervo Arquivo
Público de Mato
Grosso – Setor da
Biblioteca
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Primeira fase dos Anais Forenses
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No ano de 1921, os Desembargadores José de Mesquita
e Palmyro Pimenta fundaram os Anais Forenses do Estado
de Mato Grosso, periódico dedicado à publicação da
jurisprudência do Tribunal de Justiça. Nessa primeira fase
foram editados 19 números, sendo que o último data do ano
de 1938.
No primeiro deles, publicado em 1922, os redatores
consignaram:

utti |
Rafael Manz

age
Banco de Im

ns C&C

OS ‘ANNAES’
Tão sensível e evidente é a lacuna que os Annaes Forenses
vêm preencher no nosso meio que nos dispensamos de bom
grado das amplas digressões com que de costume se busca
justificar o aparecimento de publicações semelhantes.
A necessidade desta Revista, sentem-na todos os que
labutam no foro – juízes, de primeira e segunda instâncias,
promotores ou advogados – que encontram, por vezes,
dificuldades insuperáveis a vencer diante da mais simples
consulta à jurisprudência local, dispersa e inédita quase
sempre [...]
Este o objetivo que tivemos em mira ao planear a publicação
destes ‘Annaes’ que outra cousa não serão que o repositório
fiel, e quanto possível completo, da nossa jurisprudência,

oferecendo assim ao fácil manuseio dos juristas o corpo das
decisões da nossa Corte Judiciária e dos juízes singulares.
Está claro que procuraremos, á medida que se nos torne
fácil ampliar o nosso cometimento, trazer nestas páginas
decisões de justiças de outros Estados, legislação atinente a
assunto judiciário e trabalhos de doutrina desde que se nos
deparem valiosos e dignos de vulgarização.
Esta primeira edição corresponde ao ano de 1921,
constituindo-se de uma coletânea, selecionada pela
importância dos assuntos, das decisões do Tribunal da
Relação do Estado proferidas durante esse ano.
Cabe-nos o grato dever de agradecer ao benemérito Governo
do Estado a boa vontade com que se prontificou, num
gesto que o dignifica, pondo em destaque o seu interesse
pelas cousas superiores da Justiça, a promover, sob os seus
auspícios, a publicação desta Revista.
E, ao terminarmos esta apresentação, vem de molde
evocarmos, á guisa de estimulo, as belas palavras com que
o saudoso Pedro Lessa se referiu ao aparecimento de uma
publicação congênere, em 15 de abril de 1914:
“Trabalhemos todos, com os olhos afastados do presente, e,
dominados pelo sentimento de solidariedade que vincula
todas as gerações de uma mesma pátria; com a nobre
aspiração de preparar para os futuros brasileiros uma vida
jurídica incomparavelmente superior á do presente”.
Ass: A Redacção.
(Redatores: Desembargador José de Mesquita e Dr. Palmyro
Pimenta) (Annaes Forenses, v. 1, 1921).

Primeiro Volume dos Anais Forenses
do Estado de Mato Grosso (1922).
Acervo do Espaço Memória do Judiciário
mato-grossense
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Segunda fase dos Anais Forenses
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Em 1951, o Desembargador António de Arruda reativou
sua publicação, discorrendo sobre a trajetória do periódico:
Houve depois um interregno de mais de um decênio, até
que em 1951 me coube retomar a publicação. Acumulando
então eventualmente as presidências do Tribunal de Justiça
e do Tribunal Regional Eleitoral, pude utilizar a verba
da publicação consignada no orçamento deste último e
divulgar a jurisprudência dos dois Tribunais.
O 1º volume (nº XIX) foi publicado na tipografia da
Escola Industrial de Cuiabá e englobou uma seleção de
acórdãos referentes a 1950, com as ementas que formulei
para cada um deles. Na apresentação do volume, escrevi:
‘Interrompidos em 1938, ressurgem agora os ‘Anais
Forenses’ com os mesmos propósitos que animaram seus
propugnadores do passado, divulgando oficialmente nossa
jurisprudência e procurando estimular o gosto das letras
jurídicas aos nossos juízes e advogados. Grande é o interesse,
nestes últimos tempos, que aos estudiosos vêm inspirando
a jurisprudência, cujo importante papel na evolução do
Direito cada vez mais se reconhece e proclama. Daí as
pesquisas em torno dos julgados, que ocupam lugar de
relevo na literatura forense contemporânea. Nosso próprio
Tribunal, apesar da modesta posição que ocupa entre os
congêneres do País, tem recebido frequentes solicitações
de seus acórdãos, as quais só agora poderão ser atendidas
com o reaparecimento dos ‘Anais Forenses’. Estimarei que
estes cumpram seu desiderato e, de nossa parte, buscando
corresponder à confiança dos colegas que nos delegaram a
reorganização da tradicional coletânea, tudo faremos que
ela reconquiste o prestígio de que sempre gozou, na primeira
fase de sua existência’ (Anais Forenses, 1951).

Capa do livro
No limiar dos 90 anos,
de António de Arruda
(2001)

Desembargador
João Antônio Neto.
Acervo da Galeria
de Presidentes do
Espaço Memória

Terceira fase dos Anais Forenses

a

Em 1960, o Tribunal de Justiça, sob a presidência do
Desembargador Leão Neto do Carmo, resolveu reiniciar a
publicação dos Anais Forenses, em nova fase, dirigida pelos
Desembargadores João Antônio Neto e Pedro Valle, vindo
a público o de nº 1 no ano de 1968. Ao implementar essa
edição asseverou o Desembargador Presidente:
A experiência ainda não sazonara o fruto de nosso esforço
e nem mesmo o estudo nos permitira uma visão global
da extensa e complexa problemática jurídica, já marcados
por funda instituição, sentíamos que o autor de “O Elogio”
afirmara, utilizando-se do singelo instrumento dessa
mesma instituição, uma verdade imutável e eterna. E foi
nessa crença, quando vagueávamos incertos às primeiras
trilhas de nossa atividade profissional, que cristalizamos
o propósito de votar nossa vida à justiça, servindo à
magistratura de Mato Grosso. E, crendo na justiça e no
futuro primoroso deste Estado, nos sagramos, quase
integralmente, à realização objetiva de nosso ideal: a
conquista integral da independência subjetiva de seus juízes,
pelo Poder Judiciário do Estado. Contudo, logo percebemos,
também, que o século que projetou o homem pelos espaços
siderais é sumamente exigente. Já não se convence tãosomente com a platônica expressão de ideias e o homem, se
conserva a sua individualidade, como representante de uma
função do Estado, necessita exteriorizá-la objetivamente. É
o que o homem americano, no pragmatismo de seu espírito
de tecnocrata, caracterizou no vocábulo ‘estereotipar’. Com
efeito, constitui uma saudosa e estimulante evocação, a
imagem espiritual e romântica do juiz, que Aldemar Tavares
guisou nestes versos:
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‘Com a velha capa negra, desbotada
Pelo tempo da dura profissão,
Vi-o buscar a última pousada,
Adormecido, e frio, em seu caixão.
Refletia na face fatigada
Quanto em vida guardou no coração,
Na rude faina mal recompensada,
Das pedradas zurzidas sem razão.
Na comarca longínqua, ao desconforto,
Viu passar legiões que o preteriram...
A esse bom, a esse justo, e grande morto,
Que humildemente vai, como viveu.
Que deu justiça a todos que pediram,
E que aos seus tristes dias, ninguém deu’.

Juliano Bezerra | Arquivo do TJMT

Mas que se põe em franco conflito com o perfil que o mundo
moderno faz daquele a quem atribui a função de distribuir
justiça. Como o seu mundo, o juiz deve ser o homem
afinado com a vertiginosa dinâmica de seu século; que sabe
utilizar no seu ministério todo o potencial técnico posto
a seu alcance pela ciência; que vive em intimidade com a
técnica; e a utiliza em benefício de sua atividade social, mas
que firma dentro desta nova moldura a sua posição nítida
de órgão do Estado. E, como órgão, deve aparecer, senão
individualmente, mas como membro de uma instituição, em
projeção proeminente. Esta posição sobranceira pressupõe a
conquista também de excepcionais condições objetivas.

[...] Voltam os Anais depois de um sono de dois lustros –
nossa a esperança e crença – para viver eternamente. Esta é,
porém, a oportunidade de rememorar, em justa homenagem,
aqueles que lhes deram o primeiro alento. Nasceram da
dedicação e do esforço de figuras evocadas – com saudade:
os Desembargadores José Barnabé de Mesquita e Palmyro
Pimenta. Renasceram depois pela tenacidade daquela figura
que honrou e dignificou o Poder Judiciário do Estado, o
Desembargador António de Arruda. Lamentamos não mais
poder contar com o concurso de sua brilhante inteligência.
Dois nomes não podem ser olvidados, neste instante. Se
não fora o apoio, estímulo e a dedicação do Desembargador
João Antônio Neto – espírito aberto a todas as conquistas
da inteligência – voltado ao estudo do Direito e renomado
intelectual, sagrado como um dos membros mais
diletos da Academia Mato-Grossense de Letras, e ao
espírito empreendedor do Doutor Pedro Valle, hoje, não
reviveríamos a euforia de levar esta mensagem aos juízes
de nossa terra. De nossa parte encontraram o desejo e a
oferta dos meios. Tudo mais é produto de seu esforço. A
continuidade da publicação será o atestado mais eloquente
de suas virtudes.
Cumpra esta revista a sua finalidade: estreitar os laços
que unem os magistrados do Estado, concorrendo para o
aperfeiçoamento do direito, de tal forma que se aproxime
cada vez mais do infinito ideal de justiça.
Desembargador Leão Neto do Carmo,
Presidente do Tribunal de Justiça
(Anais Forenses, Ano I, nº I, 1968).

Lançamento do volume n° 84 dos Anais Forenses (1° de maio de 2004). Da esquerda para a direita estão os desembargadores
Shelma Lombardi de Kato, João Antônio Neto, José Ferreira Leite, José Tadeu Cury e Mariano Alonso Ribeiro Travassos
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Quarta fase dos Anais Forenses
A quarta fase foi iniciada em 1991. A gestão responsável
pela reativação desse importante periódico foi a de 19911993, quando a Presidente do Tribunal, Desembargadora
Shelma Lombardi de Kato (2004), não mediu esforços no
sentido de dinamizar a publicação. Em sua opinião, “após
quase sete anos deu-se continuidade à publicação dos Anais
Forenses com os volumes 70 e 71 os quais compendiam
acórdãos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, referentes
ao ano de 1991”.
Durante as comemorações dos 130 anos do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, foi lançado o número 84
desse importante periódico, não somente em papel, mas,
também, sob o suporte da informática, em CD-ROM.
As publicações se seguiram até o ano de 2009, sendo, às
vezes, lançados mais de um livro por ano. A última edição,
número 93, continha jurisprudências cíveis e criminais e
foi organizada pela então Comissão de Publicação, liderada
pelos Desembargadores Leônidas Duarte Monteiro e Juracy
Persiani. A impressão e o acabamento foram realizados
pelo Departamento Gráfico do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso.
Durante os anos que se seguiram, a Comissão de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça manteve ações ativas
para melhorar a acessibilidade aos julgados da Corte.
Dentre elas, diversas reformulações do link de acesso a
esses documentos. Em 2018, o Portal da Jurisprudência,
abrigado no site do TJMT, que oferta consulta a acórdãos e
decisões judiciais e administrativas, a enunciados e súmulas
e também às decisões do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes (Nugep).
Desde então, essa ferramenta vem recebendo vários
aperfeiçoamentos os quais resultaram em um robusto acervo
voltado para pesquisas. Em 2019, por exemplo, o Portal
recebeu um banco de jurisprudência administrativa, dando
publicidade às decisões gerenciais internas do Judiciário.
Em novembro de 2020, o Portal adotou o dicionário de
sinônimos Thesaurus, que amplia terminologias do Direito
nas diversas áreas de competência da Justiça estadual e
ainda maximiza o uso da informação jurisprudencial.
A nova ferramenta também abrange terminologias,
usualmente utilizadas pelos magistrados, selecionadas dos
acórdãos incluídos nas bases de dados de jurisprudência da
Instituição.
A nova funcionalidade é fruto de uma parceria entre
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Judiciário matogrossense.

Ricardo Carracedo | 2020 | Banco de Imagens C&C
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Primeiro exemplar do Diário da
Justiça (1975). Acervo do Espaço
Memória do Judiciário matogrossense
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Diário da Justiça do
Estado de Mato Grosso

a

Durante o século XIX, diversos periódicos privados se
incumbiram da publicação dos atos oficiais. Somente após
a proclamação da República, mais precisamente no ano de
1890, é que foi criada a Gazeta Official, pelo Decreto n º
17, de 2 de maio de 1890, tendo sido publicado no mesmo
periódico a 8 de maio do mesmo ano. Nesse periódico eram
publicados os atos do governo, a legislação, tendo reservada
uma pequena parte para publicação das decisões do Poder
Judiciário. A Gazeta passou, mais tarde, a receber o título
de Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, no período da
direção de Archimedes Pereira Lima. Muitas vezes, por falta
de espaço no periódico, os feitos judiciais deixavam de ser
publicados, ocasionando inúmeras críticas, visto que alguns
destes, ao se tornarem públicos, já não mais atingiam seus
objetivos precípuos.
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Com a transformação da Imprensa Oficial em autarquia,
em 1976, foi possível a criação do Diário da Justiça em
caderno separado.
A partir daquela data, o Diário de Justiça circulou
com regularidade, publicando exclusivamente matérias de
cunho judiciário. Segundo um dos grandes incentivadores
da criação do Diário da Justiça, José Ferreira de Freitas, à
época Secretário de Estado de Administração, “[...] com
essa medida, os feitos judiciais deixaram de sofrer solução
de continuidade, motivada pela demora involuntária de
publicações, por falta de espaço. [...] É de ressaltar que os
da Justiça, muitas vezes, quando publicados, já não mais
atingiam seus objetivos, como por exemplo, as designações
das audiências de Juízo, às vezes publicados após a data para
sua realização”. (Material cedido por José Ferreira de Freitas).
Seguindo os avanços tecnológicos, em 2007, o Poder
Judiciário de Mato Grosso criou e implementou uma versão
eletrônica do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), aprovado
pela Resolução nº 2/2007, do Órgão Especial. A primeira
edição foi veiculada, em caráter experimental, em 2 de abril
do referido ano e teve sua implantação definitiva em 4 de
junho, inclusive passando a ter valor jurídico nessa data,
depois de uma dilatação de prazo feita pelo Órgão Especial.
O jornal eletrônico ficou abrigado no Portal do TJMT e
teve como objetivo agilizar o trâmite dos processos, ofertar

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

Funcionário terceirizado Lucas Eduardo Pontes André, lotado na CTI do Tribunal de Justiça, consulta o Diário da Justiça Eletrônico (2020)

economia para advogados e para o Poder Judiciário, facilitar
as pesquisas e, principalmente, dar mais transparência ao
trabalho. Na época, as comarcas que ainda não possuíam
acesso à rede de internet enviavam as matérias a serem
publicadas por disquete ou CD para o Protocolo do Tribunal
de Justiça.
Em 2013, o sistema Apolo, utilizado pelas comarcas
para dar andamento nos processos físicos, recebeu uma
ferramenta que possibilitou a automatização das publicações
no DJE. Ela tornou desnecessária a inclusão manual no
sistema e, inicialmente, funcionou como projeto-piloto
nas comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis,
sendo expandida, em seguida, para as outras unidades
jurisdicionais.
Nos anos que se seguiram, a ferramenta também foi
agregada aos sistemas Proteus, para gerenciamento de
processos no Segundo Grau, e Controle de Informações
Administrativas (CIA). Em 2016, para facilitar a leitura
e o manuseio, o Diário foi dividido em cadernos.
Inicialmente, de forma experimental, no dia 18 de outubro, e
definitivamente, a partir do dia 8 de novembro.
Já as decisões exaradas no Processo Judicial Eletrônico
começaram a ser publicadas no DJE a partir de 2017. Para
tanto, foi necessário o desenvolvimento de outra ferramenta,
especialmente para o PJe, que permitia a publicação

automatizada das decisões e outras comunicações realizadas
pelo magistrado e pela secretaria.
No mesmo ano, seguindo a Instrução Normativa
nº 3/2017-PRES-DGTJ, foram padronizadas as publicações
do DJE, com o objetivo de reduzir o tamanho dos cadernos
publicados e também de melhorar a acessibilidade dos
usuários.
Em maio de 2020, durante a presidência do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o diário
passou por mais uma reformulação, desta vez, para permitir
a consulta pública utilizando critérios como período,
palavras-chaves, nome das partes ou ainda inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil. Ele também se tornou
responsivo, o que lhe possibilitou ser acessado no celular,
tablet e desktop. A alteração foi uma parceria entre as
coordenadorias Judiciária e a de Tecnologia da Informação
(CTI) com o objetivo de ampliar ainda mais a transparência
ofertada pela Judiciário estadual mato-grossense, às
comunicações oficiais.
Em agosto, outra melhoria foi implantada – a divisão da
publicação foi dividida em quatro cadernos, sendo três de
matérias judiciais e um para matérias administrativas. Na
mesma oportunidade, aos internautas foi permitida a opção
de visualizar os arquivos sem a necessidade de baixá-los,
medida que acelera a visualização dos documentos.
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Jurisdição de Primeiro Grau
As comarcas

a

A

ntes da instalação do Tribunal da Relação de Mato
Grosso, no ano de 1874, a Jurisdição de Primeiro
Grau era composta por cinco comarcas: Cuiabá,
Corumbá, Santana do Paranaíba, Vila Maria
(Cáceres) e Alto Paraguai-Diamantino. Essa divisão Judiciária
era, até então, fixada pela Assembleia Legislativa Provincial,
criada no ano de 1835. Todas as recorrências eram dirigidas
ao Rio de Janeiro, onde eram julgadas, em segundo grau, pelo
Tribunal da Relação do Rio de Janeiro.
Com a criação do Tribunal da Relação de Mato Grosso, as
comarcas passaram a ser criadas no interior desta Instituição,
assim como a ela cabia julgar os feitos.
As comarcas são criadas considerando o número
de habitantes, eleitores, a receita tributária, o
movimento forense, a extensão territorial e são
administradas por um juiz titular de Primeira
Instância. De acordo com o Código de Organização
Judiciária do Poder Judiciário de Mato Grosso
(Coje – Lei nº 4.964/1985), “a sede da comarca
será a do Município que lhe der o nome e, em
caso de criação de comarca integrada por mais de
um Município, a de maior população ou de mais
fácil acesso.” (Capítulo II - Da Divisão Judiciária,
artigo 8º)
Cada comarca tem um fórum, que é o prédio
pertencente ao Poder Judiciário onde o cidadão
vai buscar seus direitos. Para garantir mais
acessibilidade, conforto e melhor atendimento a
todos que precisam dos serviços oferecidos pela
Justiça estadual é que, constantemente, são realizadas
reformas estruturais e tecnológicas e, quando preciso,
são construídos novos fóruns.
Ao longo dos 146 anos, o número de comarcas
sofreu um aumento vertiginoso, especialmente
após a divisão do Estado, quando o processo de
migração atraiu grande número de famílias que
vislumbravam um futuro melhor em terras de Mato
Grosso. Atualmente, o Estado de Mato Grosso possui
79 comarcas em pleno funcionamento, além de

outras quatro criadas, mas que ainda não foram instaladas.
Em Mato Grosso, as comarcas são classificadas em Primeira,
Segunda e Terceira Entrâncias, além da Entrância Especial,
que são as maiores.
Em 2007, por meio da Resolução nº 19/2007/CM,
essas unidades judiciárias foram divididas em 11 polos,
considerando a necessidade de agilizar a prestação
jurisdicional e, ainda, de melhor planejar as ações
administrativas. São eles: Cuiabá (Polo 1), Cáceres (Polo 2),
Sinop (Polo 3), Alta Floresta (Polo 4), Diamantino (Polo 5),
Tangará da Serra (Polo 6), Rondonópolis (Polo 7), Primavera
do Leste (Polo 8), Barra do Garças (Polo 9), Juína (Polo 10) e
São Félix do Araguaia (Polo 11).

MATO GROSSO MAPA
DAS COMARCAS –
DIVISÃO JURISDICIONAL (2020)
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Fórum Desembargador José Vidal
– Cuiabá

a

Ilustração de Helton Bastos sobre foto
de Rafael Manzutti | Banco de Imagens C&C

O Fórum Criminal da Capital funcionou, durante muitos
anos, no edifício do antigo Palácio da Justiça, primeira sede
própria do Tribunal, sito na Avenida Getúlio Vargas, no
centro da Capital. Já o Fórum Cível funcionava em outro
prédio na mesma avenida, em local atualmente desativado.
Devido ao aumento vertiginoso do número de processos,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso resolveu
construir, no complexo do Centro Político-Administrativo
(CPA), um edifício capaz de abrigar os trabalhos forenses.
Enquanto a construção não era concluída, o Fórum Cível da
Capital foi transladado para um amplo edifício situado na
Avenida Rubens de Mendonça.
Na gestão seguinte (1993/1995), o Desembargador
Presidente Salvador Pompeu de Barros Filho sobrelevou a
importância da inauguração e início do funcionamento do
Fórum Cível da Capital. A opção de se comprar o prédio
de dez andares, já em construção na Avenida Rubens de
Mendonça, ocorrera no final da gestão da Desembargadora
Shelma Lombardi de Kato, em 1992, cujas instalações
começaram a funcionar no dia 1º de dezembro de 1994,
consagrando uma luta de 40 anos. A solenidade de
inauguração foi realizada no dia 22 de setembro de 1994,
acomodando as 18 Varas Cíveis da Capital que estavam
espalhadas em prédios alugados, muitos condenados por
falta de segurança, ocupando, então, espaço planejado.

Ilustração de Helton Bastos sobre foto
de Rafael Manzutti | Banco de Imagens C&C
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Fórum Criminal da Capital “Desembargador António de Arruda”

A história das varas criminais de Cuiabá foi trilhada
por caminho diverso. A construção do Fórum Criminal da
Capital foi uma antiga aspiração, visto que muitas comarcas
de Mato Grosso já haviam instalado seu Fórum em espaço
físico próprio. Cuiabá ainda estava por clamar seu lugar
ao sol. Quando a capital de Mato Grosso completava 266
anos de fundação, em 8 de abril de 1985, foi lançada a pedra
fundamental do edifício do Fórum Criminal da Capital.
Sua edificação foi projetada no complexo administrativo
do CPA, mais especificamente ao lado do Tribunal de
Contas e em frente ao Tribunal de Justiça, à época. Esse
edifício deveria, num primeiro momento, acolher tanto
o Fórum Cível quanto o Criminal. Contando com 7 mil
metros quadrados de área construída e com um custo
estimado em 3,3 milhões de reais, teve sua obra paralisada
por 16 anos, somente retomada no ano de 2002 e finalizada
no ano seguinte. Quando isso ocorreu, devido ao enorme
crescimento do número de processos, somente foi transferido
para esse local o Fórum Criminal – 15 varas, gabinetes para
os Juízes, Tribunal do Júri, salas para audiências, Defensoria
Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados do
Brasil, celas para presos, salas de espera e estacionamento,
dentre outras instalações (Relatório 2001-2003, p. 18).
Ao ser inaugurado, em 2003, na gestão do
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro, o Fórum
Criminal recebeu o nome do ínclito Desembargador António
de Arruda: ‘a iniciativa presta justa homenagem a um dos
mais ilustres Magistrados que o Estado conheceu’. (ibid.).

Arquivo do TJMT

Em fevereiro de 2005 foi inaugurado o Fórum da
Capital, estrutura construída também no Centro Político-Administrativo para receber as varas cíveis e as Criminais
de Cuiabá. Com 55 mil m², abrigou, naquele ano, 45 varas,
onde atuavam 51 juízes, 567 servidores, 439 estagiários, 18
militares e 114 terceirizados. Atualmente, o fórum abriga,
além das unidades inicialmente previstas, parte dos juizados
especiais de Cuiabá e o Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania de Cuiabá. Ali, trabalham cerca de
700 pessoas, entre magistrados, servidores, estagiários
e terceirizados, atendendo uma média de 3.500 pessoas
diariamente, que demandam serviços diversos.
A nova estrutura marcou a trajetória da Justiça Estadual,
tendo em vista que foi construída dentro de parâmetros
de segurança e acessibilidade às pessoas com deficiência
existentes à época. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto
Marcelo Suzuki, o qual desenhou uma arquitetura horizontal
com circulações privativas para magistrados e servidores,
enquanto o público se acomodava em varandas abertas
voltadas para os jardins internos. Para acomodar os presos,
foi desenhado corredor específico no térreo com acesso às
escadas que levam às salas de audiências, medida que trouxe
segurança a todos que frequentavam o espaço. A cobertura
da estrutura foi modelada com partes metálicas e outras
translúcidas de forma a aproveitar melhor a iluminação
natural e economizar energia elétrica. Já a fachada foi
construída com madeiras pinus dispostas de forma espaçada
a fim de proteger o edifício da alta temperatura que Cuiabá
vivencia.
Considerado moderno naquele tempo, o projeto foi
apresentado pelo profissional em diversas bienais e também

Alair Ribeiro | 2019 | Comunicação do TJMT

Fórum Desembargador José Vidal. Detalhe da fachada (2005) e, abaixo, uma vista interna (2019)

chegou a ganhar o primeiro lugar na Ex Aequo na 5ª Bienal
de Arquitetura de Brasília; o prêmio Rino Levi – obra
construída no mesmo ano e também a Mención de Honor
a la Obra de Arquitectura, na V Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo, em Montevidéu, todos em
2006. No ano anterior, foi destaque na exposição geral de
arquitetos da VI Bienal Internacional de Arquitetura de São
Paulo.
Dois anos após a criação, em sessão extraordinária de
6 de dezembro de 2007, o Órgão Especial do TJMT decidiu
nominar o espaço como Fórum da Capital Desembargador
José Vidal. Desde então, acompanhando a necessidade da
sociedade por novos serviços e a ascendente demanda das
causas, o local cresceu e se renovou a fim de melhor atender
ao público.
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Modernização do Fórum de Cuiabá Desembargador José Vidal, após a reforma de 2020

Dentre as mudanças, destaca-se a modernização do
espaço, que teve início em 2019, na gestão do Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha. Nesse ano, iniciou-se a
integral climatização, repaginação da fachada, regularização
do sistema de proteção contra descargas atmosféricas
e, também, adequação às atualizações das normas de
acessibilidade, como nivelamento de piso e construção
de novas rampas. As medidas são anseios antigos dos
operadores de direito e da população que frequentam o
Fórum. A climatização do local é um exemplo cristalino
dessas reivindicações, isso porque, ao ser concebido o projeto
do espaço, foi privilegiada uma estrutura parcialmente
aberta; entretanto, com o passar do tempo e as alterações
climáticas, tornou-se sacrificante, mesmo que à sombra,
permanecer em local sem ar refrigerado.
A obra de climatização e reforma do Fórum de Cuiabá foi
entregue em dezembro de 2020.
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Complexo dos
Juizados Especiais de Cuiabá

a

Muitos projetos estavam em andamento em 2020,
dentre eles, a nova sede do Complexo dos Juizados
Especiais de Cuiabá esteve entre os destaques. Situada nas
proximidades do Fórum de Cuiabá, a estrutura foi idealizada
para beneficiar todo o público externo que conta com o
serviço ofertado pelas unidades da Capital. A obra começou
a ser construída na gestão 2019-2020, com a preparação da
fundação estrutural. Depois de pronta, reunirá os juizados
dispersos em vários pontos da cidade, muitos dos quais
ocupam prédios alugados e necessitando de manutenção.
Atualmente, os Juizados Especiais de Cuiabá ocupam
salas no edifício Maruanã, no centro da cidade, e também
um prédio inteiro na rua Miranda Reis, os quais acolhem
grande parte dos juizados cíveis da Capital.

s/a | Comunicação do TJMT | Cedida pela Coordenadoria de Infraestrutura
s/a | Comunicação do TJMT | Cedida pela Coordenadoria de Infraestrutura

Perspectiva com a vista aérea do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá (2020)

Perspectiva lateral criminal do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá (2020)
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s/a | Comunicação do TJMT | Cedida pela Coordenadoria de Infraestrutura

Perspectiva da entrada do novo Fórum de Várzea Grande (2020)

Fórum de Várzea Grande
Desembargador
Cesarino Delfino Cezar

a

A Comarca de Várzea Grande foi instalada em 1984.
Inicialmente, contava com apenas duas varas e, desde então,
foi crescendo aceleradamente, até que nos anos 90 foi elevada
à Entrância Especial e, hoje, conta com 18 varas (Criminal,
Cível, Família e Sucessões, Saúde, Entorpecente, Bancária
e Varas Especializadas), projetos sociais voltados para a
população, Tribunal do Júri e o Centro Judiciário de Solução
de Conflitos (Cejusc). Além disso, são mais três juizados
especiais, os quais estão localizados fora da sede do Fórum.
Para acompanhar os processos de modernização social
e atualização tecnológica, o prédio que abriga o fórum já
passou por várias adequações a fim de possibilitar sempre
a melhor entrega jurisdicional para o público externo.
Entretanto, com a crescente demanda dos serviços judiciários
por parte da sociedade, percebeu-se a necessidade da
construção de um novo fórum que abrigue confortavelmente
a estrutura existente e que se encontra limitada na atual
instalação.
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A trajetória da construção do novo Fórum de Várzea
Grande remonta ao ano de 2012, quando o então presidente
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador
Orlando de Almeida Perri, assinou, no dia 26 de setembro,
escritura do terreno onde seria construída a nova estrutura,
na localidade denominada Chapéu do Sol (distante 7 km do
centro da Cidade Industrial e 8 km de Cuiabá), num total
de 30 mil metros quadrados, fruto da doação espontânea e
cívica de empresários.
Os terrenos confrontantes, igualmente foram doados
pelos empresários para construção da Defensoria Pública,
Ministério Público e a subseção da OAB do município, com
o objetivo de instalar, no local, um Complexo Judiciário,
facilitando o acesso do cidadão a todos os órgãos da Justiça.
A nova unidade judiciária foi projetada com 21.394
metros quadrados de área construída, em três pavimentos
(subsolo, térreo e superior) para abrigar 22 varas, além do
Tribunal do Júri. A área de estacionamento para servidores
e público externo contém 260 vagas, elevadores e rampas,
sistema de reutilização de água e sistema de tratamento
de esgoto próprio – conforme determinações do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) no que tange à acessibilidade e à
sustentabilidade.
As obras do Fórum várzea-grandense foram revistas
e posteriormente retomadas. Em outubro de 2018, o
então presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Desembargador Rui Ramos Ribeiro, e o juiz diretor do Foro
de Várzea Grande, Jones Gattas Dias, lançaram a pedra
fundamental do novo Fórum de Várzea Grande, seguida da
assinatura da respectiva ordem de serviço para a execução

Otmar de Oliveira | Comunicação do TJMT | Cedida pela Coordenadoria de Infraestrutura

da obra, o que representou o pontapé de retomada da obra,
um anseio antigo da população várzea-grandense.
Desde o início da gestão 2019/2020, as obras foram
acompanhadas de perto pela Presidência. A 31 de janeiro
de 2020, uma comitiva de integrantes do Poder Judiciário
de Mato Grosso, encabeçada pelo presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e pelo
corregedor-geral da Justiça, Desembargador Luiz Ferreira da
Silva, esteve in loco nas obras do edifício que abrigará o novo
Fórum da Comarca de Várzea Grande, no bairro Chapéu do
Sol. Também participaram da comitiva o juiz-diretor do foro
de Várzea Grande, Eduardo Calmon, a prefeita da cidade,
Lucimar Campos, e o presidente da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso, Eduardo Botelho.
Ressaltou o presidente, Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha:
Sabemos que essa é uma obra muito esperada pela população
e que irá ofertar instalações físicas modernas e adequadas
aos servidores, operadores do Direito e, sobretudo, aos
jurisdicionados, que clamam pelos serviços da Justiça
Estadual, com segurança e conforto. (Comunicação TJMT,
31/01/2020, Lígia Saito)

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

Fórum de
Várzea Grande
(2018)

Visita às obras do novo Fórum de Várzea Grande (31 de janeiro de 2020)
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Outras comarcas

a

iluminação feita por lâmpadas com luz de led, que possibilita
mais claridade com menor consumo de energia. O mesmo está
planejado para os fóruns que estão sendo construídos, quais
sejam, Água Boa, Lucas do Rio Verde, Nova Xavantina, Várzea
Grande e o Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá.
Também com o intuito de abrigar os projetos sociais ou a
criação de novas unidades jurídicas que melhor efetivasse os
trabalhos entregues pelos fóruns, muitas unidades passaram
por ampliação e reforma. Somente na gestão 2019/2020, estão
sendo beneficiadas as comarcas de Campo Verde, Barra do
Garças, Pontes e Lacerda, Sapezal e Tapurah.
Em 2019, os prédios de Rondonópolis e de Barra do
Garças também foram climatizados, trazendo mais conforto
e dignidade climática para quem aguarda as audiências. Em
outubro do mesmo ano foram inaugurados os novos prédios
das comarcas de Barra do Bugres e Primavera do Leste.

s/a | 2020 | Comunicação do TJMT | Departamento de Fiscalização/Coplan

A fim de garantir a melhor entrega jurisdicional, o acesso
pleno ao Judiciário e a efetividade tecnológica, o Judiciário
está sempre investindo na estrutura dos prédios que tem nas
79 comarcas do Estado. Nos últimos 16 anos, muitas unidades
foram agraciadas com novos fóruns, sendo alguns planejados
e construídos de acordo com as normativas do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) em relação à acessibilidade e
sinalização, como é o caso de Jauru (entregue em 2014),
Colíder (2015), Canarana (2016), Jaciara (2016), Arenápolis
(2017) e Itiquira (2018).
Esses fóruns possuem vantagens como, por exemplo,
reutilização de água; sinalização sensitiva no piso
para orientar as pessoas com deficiência visual; placas
sinalizadoras confeccionadas em braile; banheiros adequados
para receber pessoas em cadeiras de rodas; espaços reservados
aos cadeirantes em todas as dependências do prédio; e

Fórum da Comarca de Primavera do Leste inaugurado em outubro de 2020, após o retorno do trabalho presencial
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Otmar de Oliveira | Comunicação do TJMT
Jossumira Beck | Comunicação do TJMT

Fórum de Comarca de Jaciara (2016)

Fórum da Comarca de
Rondonópolis. A estrutura do
edifício recebeu placas de vidro
e climatização para garantir
a qualidade climática aos que
frequentam o espaço
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Os Juízes7,8

a

7

8
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Abel Balbino Guimarães

Adair Julieta da Silva

Adalto Quintino da Silva

Adauto dos Santos Reis

Adriana Sant’Anna Coningham

Agamenon Alcântara
Moreno Júnior

Alcindo Peres da Rosa

Alethea Assunção Santos

Alex Nunes de Figueiredo

Alexandre Delicato Pampado

Alexandre Elias Filho

Alexandre Meinberg Ceroy

Os juízes figuram na
publicação em ordem
alfabética. Fotos reunidas pela
Comunicação do TJMT.
Informações cedidas pela
Coordenadoria de Magistrados
em 09/03/2020.
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Alexandre Paulichi Chiovitti

Alexandre Sócrates
da Silva Mendes

Aline Luciane Ribeiro
Viana Quinto Bissoni

Amini Haddad Campos

Ana Cristina Silva Mendes

Ana Graziela Vaz de Campos
Alves Corrêa

Ana Helena Alves
Porcel Ronkoski

Ana Paula da Veiga
Carlota Miranda

Anderson Candiotto

Anderson Gomes Junqueira

André Barbosa Guanaes Simões

André Luciano Costa Gahyva

André Maurício Lopes Prioli

Angela Maria Janczeski Goes

Angela Regina Gama da Silveira
Gutierres Gimenez

Ângelo Judai Junior
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Anna Paula Gomes de Freitas

Antonio Carlos Pereira
de Sousa Junior

Antonio Fábio da Silva Marquezini

Antônio Veloso Peleja Júnior

Aristeu Dias Batista Vilella

Aroldo José Zonta Burgarelli

Arom Olímpio Pereira

Arthur Moreira Pedreira
de Albuquerque

Augusta Prutchansky Martins
Gomes Negrão Nogueira

Bruno César Singulani França

Bruno D’Oliveira Marques

Carlos Augusto Ferrari

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Carlos José Rondon Luz

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Anglizey Solivan de Oliveira
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Carlos Roberto Barros de Campos

Caroline Schneider
Guanaes Simões

Cássio Leite de Barros Netto

Cássio Luis Furim

Celia Regina Vidotti

Christiane da Costa
Marques Neves

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Cláudia Beatriz Schmidt

Cláudio Deodato
Rodrigues Pereira

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Cleber Luis Zeferino de Paula

Conrado Machado Simão

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Cristiane Padim da Silva

Cristiano dos Santos Fialho

Daiane Marilyn Vaz

Daiene Vaz Carvalho Goulart
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Darwin de Souza Pontes

Débora Roberta Pain Caldas

Diego Hartmann

Douglas Bernardes Romão

Edleuza Zorgetti
Monteiro da Silva

Edna Ederli Coutinho

Ednei Ferreira dos Santos

Edson Dias Reis

Eduardo Calmon de
Almeida Cezar

Elmo Lamoia de Moraes

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Emanuelle Chiaradia
Navarro Mano

Emerson Luis Pereira Cajango

Érico de Almeida Duarte

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Daniel de Sousa Campos
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Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Eulice Jaqueline da Costa
Silva Cherulli

Evandro Juarez Rodrigues

Eviner Valério

Fabio Alves Cardoso

Fabio Petengill

Fabrício Sávio
da Veiga Carlota

Fernando da Fonsêca Melo

Fernando Kendi Ishikawa

Flávio Maldonado de Barros

Flávio Miraglia Fernandes

Francisco Alexandre Ferreira
Mendes Neto

Francisco Ney Gaíva

Francisco Rogério Barros

Gabriel da Silveira Matos

Gabriela Carina Knaul
de Albuquerque e Silva

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Ester Belém Nunes
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Gerardo Humberto Alves
Silva Junior

Gilberto Lopes Bussiki

Gilperes Fernandes da Silva

Giovana Pasqual de Mello

Giselda Regina Sobreira de
Oliveira Andrade

Gisele Alves Silva

Glauber Lingiardi Strachicini

Gleide Bispo Santos

Gleidson de Oliveira Grisoste
Barbosa

Glenda Moreira Borges

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Graciene Pauline Mazeto
Correa da Costa

Hanae Yamamura de Oliveira

Helícia Vitti Lourenço

Henriqueta Fernanda Chaves
Alencar Ferreira Lima

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

156

Trajetória do Poder Judiciário de Mato Grosso

•

1874-2020

Hildebrando da Costa Marques

Hugo José Freitas da Silva

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Ivan Lúcio Amarante

Jacob Sauer

Jamilson Haddad Campos

Janaína Cristina de Almeida

Janaína Rebucci Dezanetti

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Jean Louis Maia Dias

Jean Paulo Leão Rufino

Jeverson Luiz Quinteiro

João Alberto Menna
Barreto Duarte

João Bosco Soares da Silva

João Filho de Almeida Portela

João Francisco
Campos de Almeida
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João Thiago de França Guerra

Jones Gattass Dias

Jorge Alexandre
Martins Ferreira

Jorge Hassib Ibrahim

Jorge Iafelice dos Santos

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

José Antonio Bezerra Filho

José Eduardo Mariano

José Luiz Leite Lindote

José Mauro Nagib Jorge

Joseane Carla Ribeiro
Viana Quinto Antunes

Juliano Hermont Hermes da Silva

Julio César Molina
Duarte Monteiro

Jurandir Florêncio
de Castilho Júnior

Kátia Rodrigues Oliveira

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

João Manoel Pereira Guerra
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Lamisse Roder Feguri
Alves Corrêa

Laura Dorilêo Cândido

Leilamar Aparecida Rodrigues

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Leonardo de Araujo
Costa Tumiati

Leonardo de Campos
Costa e Silva Pitaluga

Leonisio Salles de Abreu Junior

Lidiane de Almeida
Anastácio Pampado

Lidio Modesto da Silva Filho

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Lúcia Peruffo

Luciana Braga Simão Tomazetti

Luciana de Souza Cavar Moretti

Luciene Kelly Marciano Roos

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Luís Augusto Veras Gadelha
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Luis Fernando Voto Kirche

Luis Otávio Pereira Marques

Luiz Antonio Sari

Luiz Octávio Oliveira
Saboia Ribeiro

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Marcelo Sousa Melo
Bento de Resende

Márcio Aparecido Guedes

Márcio Rogério Martins

Marco Antonio Canavarros
dos Santos

Marcos André da Silva

Marcos Faleiros da Silva

Marcos Terencio Agostinho Pires

Maria Aparecida Ferreira Fago

Maria das Graças Gomes da Costa

Maria Lúcia Prati

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Luis Felipe Lara de Souza
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Maria Rosi de Meira Borba

Marilza Aparecida Vitório

Marina Carlos França

Mario Augusto Machado

Maurício Alexandre Ribeiro

Melissa de Lima Araújo

Michell Lotfi Rocha da Silva

Milena Ramos de
Lima e Souza Paro

Milene Aparecida
Pereira Beltramini

Mirko Vincenzo Giannotte

Moacir Rogério Tortato

Murilo Moura Mesquita

Myrian Pavan Schenkel

Olinda de Quadros
Altomare Castrillon

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Maria Mazarelo Farias Pinto

Monica Catarina Perri Siqueira
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Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Otavio Vinicius Affi Peixoto

Patricia Ceni dos Santos

Patrícia Cristiane Moreira

Paula Saide Biagi Messen
Mussi Casagrande

Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Paulo Martini

Paulo Sergio Carreira de Souza

Pedro Davi Benetti

Pedro Flory Diniz Nogueira

Pierro de Faria Mendes

Rafael Depra Panichella

Rafael Siman Carvalho

Ramon Fagundes Botelho

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Onivaldo Budny

Rachel Fernandes
Alencastro Martins
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Renan Carlos Leão Pereira
do Nascimento

Renata do Carmo Evaristo Parreira

Renato José de Almeida
Costa Filho

Rhamice Ibrahim
Ali Ahmad Abdallah

Ricardo Alexandre Riccielli
Sobrinho

Ricardo Frazon Menegucci

Ricardo Nicolino de Castro

Rita Soraya Tolentino de Barros

Roberto Teixeira Seror

Rodrigo Roberto Curvo

Roger Augusto Bim Donega

Rosângela Zacarkim dos Santos

Sabrina Andrade Galdino
Rodrigues

Sebastião de Arruda Almeida

Sergio Valério

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Raul Lara Leite
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Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Silvana Ferrer Arruda

Silvia Renata Anffe Souza

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Suelen Barizon Hartmann

Suzana Guimarães Ribeiro

Tatiane Colombo

Thatiana dos Santos

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Thalles Nóbrega Miranda
Rezende de Britto

Tiago Souza Nogueira de Abreu

Tiberio de Lucena Batista

Tulio Duailibi Alves Souza

Vagner Dupim Dias

Valdeci Moraes Siqueira

Valmir Alaércio dos Santos
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Victor Lima Pinto Coelho

Viviane Brito Rebello Isernhagen

Wagner Plaza Machado Junior

Walter Pereira de Souza

Walter Tomaz da Costa

Wanderlei José dos Reis

Wladys Roberto Freire do Amaral

Yale Sabo Mendes

Wladymir Perri

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Vandymara Galvão Ramos
Paiva Zanolo

Márcio Hudson | 2004 | Arquivo do TJMT

Valter Fabrício Simioni da Silva
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Jurisdição
de Segundo Grau

O

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem
sede na Capital e jurisdição em todo o
Estado. Atualmente ele é composto de 30
desembargadores promovidos ou nomeados
na forma da Constituição Federal do Brasil e do Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. Assim,
a totalidade das vagas é preenchida em 30% por Juízes
promovidos ao cargo de Desembargador e em 20% pelo
Quinto Constitucional, vagas destinadas a advogados e
Procuradores de Justiça.
Também chamado de Segundo Grau de Jurisdição
ou Segunda Instância, na prática, o TJMT tem 16
desembargadores advindos da carreira da magistratura, três
da Procuradoria-Geral de Justiça e outros três da Ordem dos
Advogados do Brasil de Mato Grosso. Outras nove vagas já
foram aprovadas por lei e aguardam para serem providas.
Cabe à Instituição o tratamento de causas originárias no
tribunal e também o reexame dos processos advindos das
comarcas, em sede de recurso. Essas ações são analisadas
e julgadas pelo Tribunal Pleno, Órgão Especial, Câmaras
Reunidas e Câmaras Isoladas. Os processos administrativos
são julgados pelo Conselho da Magistratura, formado apenas
pela alta administração – Presidente, Vice-Presidente e
Corregedor-Geral da Justiça. Cabe também ao Conselho
exercer função predominantemente administrativa e a
inspeção suprema da magistratura estadual, como órgão
disciplinador de Primeira Instância, inclusive com relação
aos serviços auxiliares do Poder Judiciário de Mato Grosso.
A Secretaria do Tribunal de Justiça é dirigida pelos(as)
Diretor(a)-Geral e Vice-Diretor(a)-Geral, bem como,
composta por 13 coordenadorias incumbidas da execução
dos serviços administrativos e judiciários. São elas:
Coordenadoria Administrativa, de Comunicação Social,
de Controle Interno, da Corregedoria-Geral da Justiça,
da Escola dos Servidores, Financeira, de Infraestrutura,
Judiciária, de Magistrados, Militar, de Recursos Humanos,
de Planejamento e de Tecnologia da Informação.

Composição julgadora
de Segundo Grau

a

Tribunal Pleno
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – Presidente
Des. Orlando de Almeida Perri
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Des. Paulo da Cunha
Des. Juvenal Pereira da Silva
Des. Sebastião de Moraes Filho
Des. Márcio Vidal
Des. Rui Ramos Ribeiro
Des. Guiomar Teodoro Borges
Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
Des. Luiz Ferreira da Silva
Desa. Clarice Claudino da Silva
Desa. Maria Erotides Kneip
Des. Marcos Machado
Des. Dirceu dos Santos
Des. Luiz Carlos da Costa
Des. João Ferreira Filho
Des. Pedro Sakamoto
Desa. Marilsen Andrade Addario
Des. Rondon Bassil Dower Filho
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Des. José Zuquim Nogueira
Desa. Serly Marcondes Alves
Des. Sebastião Barbosa Farias
Des. Gilberto Giraldelli
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
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Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de
Direito Público E Coletivo

Órgão Especial

Des. Márcio Vidal – Presidente
Desa. Maria Erotides Kneip
Des. Luiz Carlos da Costa
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente
Des. Orlando de Almeida Perri
Des. Paulo da Cunha
Des. Juvenal Pereira da Silva
Des. Márcio Vidal
Des. Rui Ramos Ribeiro
Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
Des. Luiz Ferreira da Silva
Desa. Clarice Claudino da Silva
Desa. Maria Erotides Kneip
Des. Marcos Machado
Des. João Ferreira Filho
Des. Rondon Bassil Dower Filho

Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conselho Da Magistratura
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente
Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas Vice-Presidente
Des. Luiz Ferreira da Silva – Corregedor-Geral da Justiça

Des. Sebastião de Moraes Filho – Presidente
Desa. Clarice Claudino da Silva
Des. João Ferreira Filho
Desa. Marilsen Andrade Addario
Des. Sebastião Barbosa Farias
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Segunda Câmara de Direito Privado
Des. Sebastião de Moraes Filho – Presidente
Desa. Clarice Claudino da Silva
Desa. Marilsen Andrade Addario

Segunda Turma de Câmaras Cíveis
Reunidas de Direito Privado

Terceira Câmara de Direito Privado
Des. Dirceu dos Santos – Presidente.
Des. José Zuquim Nogueira
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Presidente
Des. Guiomar Teodoro Borges
Des. Dirceu dos Santos
Des. José Zuquim Nogueira
Desa. Serly Marcondes Alves
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
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Des. Orlando de Almeida Perri – Presidente
Des. Paulo da Cunha
Des. Juvenal Pereira da Silva
Des. Rui Ramos Ribeiro
Des. Marcos Machado
Des. Pedro Sakamoto
Des. Rondon Bassil Dower Filho
Des. Gilberto Giraldelli
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Quarta Câmara de Direito Privado
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Presidente
Des. Guiomar Teodoro Borges
Desa. Serly Marcondes Alves

Primeira Câmara de Direito PÚblico
E Coletivo
Des. Márcio Vidal – Presidente
Desa. Maria Erotides Kneip
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Segunda Câmara
de Direito PÚblico E COletivo
Des. Luiz Carlos da Costa – Presidente
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Primeira Câmara Criminal
Des. Orlando de Almeida Perri – Presidente
Des. Paulo da Cunha
Des. Marcos Machado

Seção de Direito Público E Coletivo
Des. Márcio Vidal – Presidente.
Desa. Maria Erotides Kneip
Des. Luiz Carlos da Costa
Desa. Marilsen Andrade Addario
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Desa. Serly Marcondes Alves
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Seção de Direito Privado
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Presidente
Des. Sebastião de Moraes Filho
Des. Guiomar Teodoro Borges
Desa. Clarice Claudino da Silva
Des. Dirceu dos Santos
Des. João Ferreira Filho
Desa. Marilsen Andrade Addario
Des. José Zuquim Nogueira
Desa. Serly Marcondes Alves
Des. Sebastião Barbosa Farias
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Segunda Câmara Criminal
Des. Rui Ramos Ribeiro – Presidente
Des. Pedro Sakamoto

Terceira Câmara Criminal
Des. Juvenal Pereira da Silva – Presidente
Des. Rondon Bassil Dower Filho
Des. Gilberto Giraldelli
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Antônia Siqueira Gonçalves
Nascida em Barão de Melgaço/MT. Graduada em Direito pela
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em 1979.
Há 29 anos servindo o Judiciário mato-grossense,
Antônia Siqueira Gonçalves contabiliza 24 anos
dedicados à magistratura e outros cinco como servidora
da Justiça Estadual. Iniciou a carreira de juíza em 1992,
jurisdicionando na Comarca de Rosário Oeste. Na sequência,
foi designada para as comarcas de Jaciara, Cáceres, Várzea
Grande e Cuiabá. Ascendeu ao cargo de Desembargadora,
por merecimento, em 2015. Já integrou a comissão de Adoção
do TJMT, o Conselho Consultivo da Escola Superior da
Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) e foi presidente
da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar (Cemulher). Atualmente,
integra a Terceira Câmara de Direito Privado.
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Carlos Alberto Alves da Rocha
Nascido em 2 de maio de 1955, em São Paulo/SP.
Graduado em Psicologia pela Universidade de Guarulhos, em
1980, e Ciências Jurídicas e Sociais pelas Faculdades Integradas
de Guarulhos/SP, em 1981.
Aprovado no concurso para magistratura em 1985.
Dentre as comarcas que jurisdicionou estão Cuiabá,
Diamantino e Sinop. Ocupou os cargos de Juiz Auxiliar da
Presidência do TJMT e da Corregedoria-Geral da Justiça
de Mato Grosso, além de juiz substituto de Segundo Grau.
Dentre as atuações ao longo da magistratura estão: Juiz
Eleitoral, Juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral,
Juiz Coordenador dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
Presidente do Fórum Nacional de Coordenadores de Juizados
Especiais do Brasil, Juiz Presidente da Segunda Turma
Recursal Cível dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Juiz
Coordenador do Serviço de Atendimento Imediato (SAI)
e do Juizado Volante Ambiental (Juvam). Em fevereiro de
2008, foi promovido para o cargo de Desembargador do
TJMT, por merecimento. Atualmente, é Presidente do TJMT,
eleito para a gestão 2019/2020. Em janeiro de 2020, foi eleito,
por unanimidade, para o cargo de Presidente do Colégio de
Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Codepre).
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Clarice Claudino da Silva
Nascida em Alto Garças/MT. Graduada em Direito pela
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 1980.
Ingressou na magistratura como Juíza em 1º de
novembro de 1988. Em sua carreira, judicou nas comarcas
de Poconé, Sinop, Cáceres e Cuiabá, assumindo a Diretoria
de todos os foros por onde passou. Na Comarca de Cáceres,
com o apoio da comunidade, equipou as secretarias de varas
com computadores necessários para a informatização do
Fórum. Ascendeu como Desembargadora, por merecimento,
em 19 de fevereiro de 2009. Em 2011, foi nomeada Presidente
do Nupemec, permanecendo até os dias atuais à frente do
órgão. É Presidente do Nugjur, facilitadora de Círculos de
Construção de Paz e Training Treinner em PNL. Possui
pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, MBA em
Poder Judiciário e está cursando mestrado em Resolução de
Conflitos e Mediação pela Funiber.
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Dirceu dos Santos
Nascido em 4 de julho de 1959, em Ortigueira/PR.
Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina
(UEL), em 1983.
Chegou em Mato Grosso em 1959 para exercer a
advocacia, sendo Conselheiro da Ordem dos Advogados-MT
nos anos de 1989 e 1990. Ingressou na magistratura em 1990,
jurisdicionando nas comarcas de Água Boa, Nova Xavantina,
Alto Araguaia, Rosário Oeste, Nobres, Juína, Diamantino
e Cuiabá. Recebeu Moção de Aplausos pela lisura e
parcimônia na condução dos trabalhos eleitorais em 1992.
Foi promovido, por merecimento, a Desembargador, em
2011, presidindo a Comissão Estadual Judiciária de Adoção
(Ceja) e o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais.
Atualmente, é Presidente da 3ª Câmara de Direito Privado
e membro na 2ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de
Direito Privado e Seção de Direito Privado.
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Gilberto Giraldelli
Nascido em 18 de setembro de 1960, em Fernandópolis/SP.
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São José do
Rio Preto/SP, em 1982.
Começou sua carreira no Judiciário mato-grossense
em 1992, quando foi aprovado no concurso para ingresso
de novos magistrados. Como juiz, jurisdicionou nas
comarcas de São Félix do Araguaia, Colíder, Peixoto de
Azevedo, Tangará da Serra, Santo Antônio de Leverger,
Barra do Garças e Cuiabá. Também já foi Juiz Auxiliar da
Corregedoria-Geral da Justiça e da Presidência do TJMT.
Em 2013, ascendeu a Desembargador e, desde então, já atuou
como supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário de Mato Grosso, bem como foi
membro da Comissão do Concurso para Ingresso na
Carreira da Magistratura de Mato Grosso em 2018. Integra a
Terceira Câmara Criminal, a Turma de Câmaras Criminais
Reunidas e o Tribunal Pleno. É presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2019/2021.
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Guiomar Teodoro Borges
Nascido em Alto Garças/MT. Graduado em Direito
pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Começou a carreira no Ministério Público Estadual de
Mato Grosso, como Promotor de Justiça, em 1983, quando
foi aprovado em primeiro lugar no concurso. Em 1992, foi
promovido, por merecimento, a Procurador de Justiça, sendo
Procurador-Geral de Justiça entre 1999 e 2003. Ingressou
na magistratura em 2005, pelo Quinto Constitucional.
Também leciona desde 1991 e, atualmente, é professor de
Direito Processual Civil. Possui mestrado pela Universidade
Estadual Paulista e doutorado pela Universidade Católica de
Santa Fé, na Argentina. Tem três artigos publicados, sendo
eles, “Crime Ecológico e sua Competência Jurisdicional”,
“Constituição: Dez Anos de Tutela Ambiental” e “O Terceiro
Setor e a Democracia”.
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Helena Maria Bezerra Ramos
Nascida em 22 de outubro de 1961, em Cuiabá/MT.
Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato
Grosso – UFMT, em 1985.
Casada e mãe de dois filhos, ingressou na magistratura
em 1989, jurisdicionando nas comarcas de Jaciara, Poxoréu,
Dom Aquino, Guiratinga, São José do Rio Claro, Poconé,
Diamantino, Porto dos Gaúchos, Cáceres e Cuiabá,
respectivamente. A ascensão ao cargo de Desembargadora
se deu em 7 de dezembro de 2016 e, atualmente, compõe a 1ª
Câmara de Direito Público e Coletivo. Possui especialização
em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estácio
de Sá e mestrado pela PUC-SP. Também é professora
de Direito Civil e Processo Civil no Instituto Cuiabá de
Educação e Cultura (Icec). Publicou 13 artigos e 2 livros: 100
Anos da Família Bezerra em MT e Contrato de Arrendamento
Rural: Teoria e Prática.
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José Zuquim Nogueira
Nascido em 4 de agosto de 1956, em Guaíra/SP.
Graduado em Direito na Fiube, atual Uniube – Universidade de
Uberaba em Minas Gerais, em 1977.
Ingressou na magistratura em 1985 e jurisdicionou nas
comarcas de Porto dos Gaúchos, Juara, Sinop, Cáceres, Barra
do Garças, Rondonópolis e, por último Cuiabá, onde esteve
à frente da Vara Especializada do Meio Ambiente (Vema)
e Juizado Volante Ambiental (Juvam). A ascensão ao cargo
de Desembargador se deu em 5 de outubro de 2012. Foi
presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais
e Presidente do Comitê de Saúde. Possui especialização em
Direito Processual Civil e Direito Ambiental.
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João Ferreira Filho
Nascido em 16 de junho de 1960, em Presidente Dutra/MA.
Graduado em Direito com habilitação específica em Direito
Financeiro e Tributário pela Universidade de Brasília (UnB),
em 1986, e em Filosofia pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), em 2007.
Integra a magistratura mato-grossense desde 1989.
Enquanto juiz, jurisdicionou nas comarcas de Tangará da
Serra, Barra do Bugres, Arenápolis, Nortelândia, Porto dos
Gaúchos, Juara, Juína, Sinop, Diamantino, Várzea Grande,
Chapada dos Guimarães e Cuiabá; tendo jurisdição eleitoral
em todas as comarcas pelas quais passou. Atuou como
juiz convocado perante todas as Câmaras Cíveis Isoladas e
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT. Ascendeu a
Desembargador em agosto de 2011. É Presidente da Primeira
Câmara de Direito Privado, membro da Primeira Turma de
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, da Seção de
Direito Privado, do Órgão Especial e do Tribunal Pleno.
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Juvenal Pereira da Silva
Nascido em 16 de julho de 1951, em Poxoréu/MT.
Graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), em 1978.
Ingressou na magistratura em 7 de janeiro de 1984,
jurisdicionando na Comarca de Poxoréu e, em seguida, nas
de Rondonópolis, em 1985, e Cuiabá, em 1991. A ascensão
ao cargo de Desembargador se deu no dia 9 de fevereiro de
2006, com efeito retroativo a 7 de janeiro de 2004. Foi eleito
para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, no biênio 2011-2013. Posteriormente,
presidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no
biênio 2013/2015. Integrou a Comissão de Planejamento
Estratégico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a
Comissão de Concurso para ingresso na Magistratura do
Estado, biênio 2015-2016. É presidente da Terceira Câmara
Criminal desde 2013.
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Luiz Carlos da Costa
Nascido em 23 de fevereiro de 1957, em Várzea Grande/MT.
Graduado em Direito.
Ingressou na carreira da magistratura como Juiz
Substituto em 1985, tomando posse no dia 10 de dezembro
e assumindo a função dois dias depois. Foi vitaliciado como
Juiz de Direito, em 12 de janeiro de 1988. Jurisdicionou
nas comarcas de Alto Araguaia, Diamantino, Barra do
Garças, Rondonópolis e Cuiabá. Em 31 de agosto de 2011, foi
promovido, por antiguidade, ao cargo de Desembargador.
Integra a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e
Coletivo e Seção de Direito Público e Coletivo.
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Luiz Ferreira da Silva
Nascido em 15 de junho de 1950, em Serra Verde/RN.
Formou-se Técnico de Contabilidade pela Escola Técnica de
Comércio de Cuiabá, em 1969, e graduou-se em Direito pela
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 1974.
Atuou como Técnico em Contabilidade de 1970 a
1975 e como advogado, no período de 1975 a 2008. Foi
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, Seccional Mato Grosso, de 2001
a 2008. Ingressou na magistratura como Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na vaga
do Quinto Constitucional da OAB, tendo tomado posse e
entrado em exercício do cargo em 14 de outubro de 2008. Foi
Vice-Presidente e Corregedor da Justiça Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso – biênio
2015-2017 – e Vice-Presidente do Colégio de Corregedores
dos Tribunais Regionais Eleitorais – biênio 2015-2016.
Atualmente, é o Corregedor-Geral da Justiça do TJMT –
biênio 2019-2020.
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Márcio Vidal
Nascido em 20 de novembro de 1957, em Cuiabá/MT.
Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), em 1982.
Vivenciando o Direito com a intensidade das grandes
paixões, Márcio Vidal ingressou na magistratura em 12
de junho de 1985 como juiz e ascendeu a Desembargador,
por merecimento, em 7 de janeiro de 2005. Possui pós-graduação, especialização e mestrado em Direito, bem
como doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. É membro
fundador do Instituto Mato-Grossense de Direito Processual
e da Academia Mato-Grossense dos Magistrados. Também
integra o Instituto de Ciência Política e Jurídica do Estado de
Mato Grosso. Tem vários trabalhos publicados, dentre eles o
artigo “O Magistrado”, veiculado na Revista da Magistratura
Mato-Grossense (Amamjus) e o livro Compêndio Forense.
O magistrado acredita na Justiça, como acredita no sentido
maior da vida.
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Marcos Machado
Nascido em 6 de outubro de 1969, em Bauru/SP.
Graduado pela Faculdade de Direito de Araçatuba-SP, em 1991.
Ascendeu ao cargo de Desembargador em 1º de maio de
2011 pelo Quinto Constitucional dedicado aos membros do
Ministério Público. Atualmente, integra a Primeira Câmara
Criminal e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso. É Coordenador da Comissão Especial sobre Drogas
Ilícitas do TJMT e suplente do presidente do TJ no Conselho
Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
– Conespmt (2020/2021). É Mestre em Política Social pela
UFMT e doutorando em Política Social pela UnB e UFMT
– (Dinter). Autor de quatro livros: A Proteção Social como
Pressuposto de Atuação do MPMT; O Promotor de Justiça no
Processo Civil – atuação administrativa e judicial; O Processo e
suas Instituições; e Processo Civil: Processo de Conhecimento.
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Maria Aparecida Ribeiro
Nascida em 8 de maio de 1950, em Santa Vitória/MG.
Graduada pela Universidade de Direito de Uberlândia/MG,
em 1975.
Ingressou na magistratura em 1985, jurisdicionando
nas comarcas de Nova Xavantina, Itiquira, Rondonópolis,
Várzea Grande e Cuiabá. A ascensão ao cargo de
Desembargadora se deu no dia 8 de outubro de 2012,
por merecimento. Em sua trajetória, ocupou o cargo de
Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça, gestão 2017/2018.
Possui especialização em Direito Processual Civil e mestrado
em Ciências Ambientais (Unigran). Atualmente, integra
a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Exerce também a função de Presidente da Comissão de
Segurança de Magistrados do PJMT.
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Maria Erotides Kneip
Nascida em 4 de junho de 1951, em Juiz de Fora/MG.
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito “Benjamim
Collucci” – Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, em 1973.
Ingressou na magistratura em 23 de janeiro de 1985,
quando foi nomeada para jurisdicionar na Comarca de Alto
Garças/MT, Rondonópolis e Várzea Grande, sendo que nesta
última permaneceu à frente da presidência do Tribunal
do Júri por 19 anos. Foi Juíza Auxiliar da Presidência
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e também Juíza
convocada para a Primeira Câmara Criminal. Em 2011,
ascendeu a Desembargadora, vindo a ser Corregedora-Geral
da Justiça no biênio 2015/2016. Foi Presidente da Associação
Nacional das Magistradas e também professora na Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso e na
Universidade de Cuiabá. Atualmente, é Diretora da Escola
Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis).
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Maria Helena Gargaglione Póvoas
Nascida em 12 de fevereiro de 1957, em Cuiabá/MT. Graduada
em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT,
em 1983.
Militou como advogada em Mato Grosso de 1983
a 2005, tendo sido Presidente da OAB/MT no biênio
1993/1995 e no triênio 1995/1997. Ascendeu ao cargo de
Desembargadora do TJMT pelo Quinto Constitucional,
em 28 de fevereiro de 2005, e atuou como Presidente da 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Presidente da 1ª Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas e Presidente da Coordenadoria
de Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
(2011/2012). Foi eleita Vice-Presidente do TJMT para o biênio
2019/2020. É professora da Universidade de Cuiabá e autora
dos artigos “Violação ao Direito Adquirido”, publicado na
revista jurídica da Universidade de Cuiabá (2000) e “A Força
Obrigatória dos Contratos e a Teoria da Imprevisão”,
publicado no informativo jurídico Consulex (2002).
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Marilsen Andrade Addario
Nascida em 1º de julho de 1962, em Tupã/SP. Graduada em
Direito pela Faculdade da Alta Paulista, em 1984.
Ingressou na magistratura no ano de 1988. No período
de 07/1999 a 09/2003, foi professora na Escola Superior
da Magistratura de Mato Grosso, ministrando aulas de
Sentença Cível e Processo de Execução. A partir de fevereiro
de 2005, foi removida, por merecimento, a Juíza de Direito
Substituta de Segundo Grau, obtendo a 1ª colocação dentre
os magistrados removidos na ocasião. A ascensão ao cargo de
Desembargadora ocorreu em julho/2012, por merecimento.
Durante o biênio 2015/2016, foi Diretora da Escola Superior
da Magistratura (Esmagis-MT). Foi eleita Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça para o biênio 2017/2018. Possui dezenas
de especializações e cursos.
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Mário Roberto Kono de Oliveira
Nascido em São Paulo/SP. Graduado em Direito, pela
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 1988.
Foi aprovado no concurso para magistratura em 16 de
janeiro de 1992 e, em seguida, promovido para as comarcas
de Nova Xavantina, Barra do Bugres e Cáceres. Foi Juiz
Titular do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca
de Cuiabá, de 12 de abril de 1999 a 30 de junho de 2019.
Durante 11 anos, integrou a 1ª Turma Recursal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Foi pioneiro
no Estado na implementação da Justiça Terapêutica, que
consiste em verificar os motivos que levam o autor do fato
à prática do delito e, constatando que se trata de doença
(alcoolismo, dependentes químicos, psicopatias, neuroses
etc.), utiliza o tratamento do acusado como pena alternativa
e, por conseguinte, evita a reincidência e aumenta a
capacidade de prevenção contra outros possíveis delitos.
Ascendeu ao cargo de Desembargador, por merecimento, em
julho/2019. Possui especialização em Direito Processual Civil
e Direito Civil, Gestão do Poder Judiciário, Direito Penal e
Direito Constitucional.
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Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Nascida em 20 de abril de 1956, em Cuiabá/MT.
Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), em 1978.
Ingressou na magistratura em 1989, jurisdicionando
na Comarca de Rosário Oeste, Mirassol d’Oeste, Cáceres,
Várzea Grande e, por fim, em Cuiabá. A ascensão ao cargo
de Desembargadora se deu no dia 19 de fevereiro de 2014.
Em sua trajetória, foi Juíza Eleitoral, juíza coordenadora
da Central de Execução de Penas Alternativas (CEPA),
Juíza membro substituta do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso e, na gestão do TJMT 2019/2020, está
designada como supervisora e coordenadora da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão.
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Orlando de Almeida Perri
Nascido em Cuiabá/MT. Graduado pela Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), em 1979.
Foi advogado nas comarcas de Cuiabá, Cáceres, Poconé
e Assessor Jurídico na Cemat – Centrais Elétricas de Mato
Grosso. Em 1983, foi aprovado em primeiro lugar no
concurso público para Juiz Substituto do Estado de Mato
Grosso e designado para a Comarca de Tangará da Serra.
Jurisdicionou ainda nas comarcas de Barra do Bugres, Barra
do Garças, Cáceres e Rondonópolis, até sua promoção para
Cuiabá. Foi Presidente da Associação Mato-grossense dos
Magistrados e promovido a Desembargador no ano de 1996,
por merecimento. Foi Presidente e Corregedor do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Presidente,
Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso. Atualmente compõe a Primeira Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça/MT.
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Paulo da Cunha
Nascido em 31 de agosto de 1949, em Mendonça/SP.
Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas
(FMU-SP), em 1974.
Foi advogado militante na Comarca de Cáceres.
Ingressou na carreira do Ministério Público em 1979, sendo
promovido, por merecimento, ao cargo de Procurador de
Justiça, em 1990. Ascendeu a Desembargador pelo Quinto
Constitucional reservado ao Ministério Público, em 2002.
Desde então, foi Vice-Presidente do TJMT, biênio 2009/2011;
Diretor da Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso
por dois biênios consecutivos, 2012/2015, e Presidente da
Casa na gestão 2015/2016. Coleciona 19 honrarias recebidas,
dentre elas, uma moção de congratulação por ocasião do
grande número de processos julgados no exercício de 2006,
concedida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
e a medalha de honra ao mérito “Décio Antonio Erpen”,
pelos relevantes serviços prestados à magistratura e ao
Poder Judiciário, concedida pelo Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil.
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Pedro Sakamoto
Nascido em 3 de novembro de 1949, em Vera Cruz/SP.
Graduado em Direito pelo Centro Universitário Braz Cubas,
de Mogi das Cruzes/SP, em 1975.
Ingressou na magistratura em 1985 e jurisdicionou na
Comarca de São Félix do Araguaia. Foi promovido, por
merecimento, para Diamantino, em 1986 e, em 1991, por
antiguidade, para Barra do Garças. No ano de 1992, foi
promovido por merecimento a Cuiabá – Entrância Especial
– Vara Especializada em Direito Agrário. Atuou como
Juiz Eleitoral Titular nas cidades de São Félix do Araguaia,
Nobres, Diamantino, Barra do Garças, Juína, quando
conduziu as eleições; Cuiabá, Água Boa, Peixoto de Azevedo
e, em 2002, conduziu também o processo eleitoral. Ascendeu
ao cargo de Desembargador do Tribunal e Justiça do Estado
de Mato Grosso em 31 de agosto de 2011 e exerceu o cargo de
Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral,
biênio 2017/2019.
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Rondon Bassil Dower Filho
Nascido em 6 de fevereiro de 1950, em Assis/SP.
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco da Universidade de São Paulo – USP, em 1978.
Aprovado no concurso de 1985 e, enquanto Juiz de
Direito, jurisdicionou nas comarcas de Poxoréu, Barra
do Bugres, Barra do Garças e Cuiabá. Atuou como Juiz
convocado para o Segundo Grau nas Primeira, Segunda
e Terceira Câmaras e nas Câmaras Criminais e Cíveis
Reunidas, além da Câmara Cível de Direito Público
e Coletivo, sendo que, na maioria das vezes, sem se
desvincular de suas funções como Juiz de Primeira Instância.
Ascendeu ao cargo de desembargador em outubro de 2012.
Possui pós-graduação em Poder Judiciário, pela Fundação
Getulio Vargas, e especialização em Direito do Trabalho
e Segurança Social pela Universidade de São Paulo – USP.
Publicou, na Revista dos Tribunais, um acórdão em que foi
relator no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Atualmente
é membro da Terceira Câmara Criminal; membro da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas, do Órgão Especial e do
Tribunal Pleno.
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Rubens de Oliveira Santos Filho
Nascido em 6 de janeiro de 1955, em Cuiabá/MT.
Graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), em 1972.
Foi advogado militante em Mato Grosso, desde 1978,
Presidente da OAB-MT e Juiz Eleitoral, categoria de Jurista
do TRE, ambas por dois mandatos. Ascendeu ao cargo
de Desembargador pelo Quinto Constitucional em 15 de
outubro de 1998. Foi Vice-Presidente e Corregedor do
TRE-MT (22/03/2001 a 16/04/2002); Presidente do Colégio
de Corregedores da Justiça Eleitoral do Brasil (8/08/2001
a 16-04-2002); Presidente do TRE-MT (17/04/2002 a
21/03/2003); Vice-Presidente do TJMT (2007/2009) e
Presidente do TJMT (2011/2013). Atualmente é Presidente da
Quarta Câmara de Direito Privado, da Segunda Turma de
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e da Seção de
Direito Privado.
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Rui Ramos Ribeiro
Nascido em Bauru/SP. Graduado em Direito pelo Instituto
Toledo de Ensino, da Faculdade de Direito de Bauru/SP,
em 1982.
Aprovado para a magistratura de Mato Grosso em
1986, iniciou a carreira na Comarca de Rosário Oeste.
Posteriormente, jurisdicionou nas comarcas de Pontes e
Lacerda, Diamantino e Cáceres, até ser promovido para a
Capital, em 1993. Por merecimento, em 16 de dezembro de
2004, ascendeu a Desembargador do TJMT, tendo atuado
como Diretor da Esmagis, entre os anos de 2009/2011, e
Vice-Diretor, de 2007/2009. Foi nomeado, pela Corregedoria
Nacional de Justiça, como Coordenador Regional da região
Centro-Oeste e Estado de Minas Gerais, entre os anos de
2014 e 2015, e atuou como Desembargador Auxiliar da
Corregedoria Nacional de Justiça no período de dezembro
de 2015 a julho de 2016, por nomeação da ministra Nancy
Andrighi. Presidiu o Poder Judiciário de Mato Grosso na
gestão 2017/2018.
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Sebastião Barbosa Farias
Nascido em Alto Araguaia/MT. Graduado em Direito pela
Universidade Católica de Goiás, em 1981.
Foi aprovado no concurso da magistratura em Mato
Grosso, em 1986. Jurisdicionou nas comarcas de Pontes e
Lacerda, Mirassol d’Oeste, 5ª Vara Criminal de Cuiabá, Alta
Floresta, Cáceres, Juizado Especial da Morada da Serra e,
em junho de 2012, foi convocado para a Terceira Câmara
Cível de Direito Público do TJMT. Em 2013, foi eleito
Desembargador pelo critério de antiguidade, sendo, em 2018,
eleito membro da Comissão Permanente de Orçamento e
Assuntos Financeiros. Integra atualmente a Primeira Turma
de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, a Primeira
Câmara de Direito Privado e a Seção de Direito Privado.
Em 2019, assumiu como Vice-Presidente e Corregedor do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
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Sebastião de Moraes Filho
Nascido em 27 de novembro de 1950, em Nossa Senhora
do Livramento/MT. Graduado em Direito pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), em 1973.
Além do curso de Direito, possui formação no
curso Técnico de Contabilidade, pela Escola Técnica de
Contabilidade – Palácio da Instrução em Cuiabá/MT.
Ingressou na magistratura em 1985, jurisdicionando nas
comarcas de Barra do Garças, Dom Aquino, Poxoréu,
Jaciara, Tangará da Serra e Cuiabá. Foi Juiz Eleitoral e
Presidente Substituto por dois mandatos no Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso. Ascendeu ao cargo
de Desembargador no dia 7 de janeiro de 2005, atuando
como Corregedor-Geral da Justiça no biênio 2013/2014 e
membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja).
Atualmente é Presidente da Segunda Câmara de Direito
Privado e 1ª Câmara de Turmas Cíveis Reunidas de Direito
Privado.
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Serly Marcondes Alves
Nascida em 27 de outubro de 1960, em Curitiba/PR.
Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), em 1987.
Ingressou na magistratura em 1990. Atuou nas comarcas
de Alta Floresta, Canarana, Pontes e Lacerda, São José do
Rio Claro, Diamantino, Poconé, Tangará da Serra, Cáceres e
Cuiabá. Também exerceu as funções como Juíza membro da
Turma Recursal dos Juizados Especiais, Juíza Eleitoral, Juíza
Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral da Justiça.
Ascendeu ao cargo de Desembargadora no ano de 2013, por
merecimento. No Tribunal, foi diretora da Escola Superior da
Magistratura – Esmagis, na gestão 2017/2018. Atualmente,
compõe o Tribunal Pleno, as Seções de Direito Público e
Privado, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de
Direito Privado e a Quarta Câmara Cível de Direito Privado.
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A

cessibilidade, um dos 10 atributos de valor do
Poder Judiciário de Mato Grosso, que faz com
que a Instituição busque ações para estar cada
vez mais perto do cidadão, levando serviços
com eficiência e celeridade. Para alcançar esses resultados,
antes, é necessário a implementação de projetos que tragam
humanização para a Justiça Estadual e que a torne mais
próxima dos cidadãos, especialmente daqueles menos
favorecidos no contexto social.
É a partir dessa premissa que o PJMT, ano após ano,
procura penetrar cada vez mais nos contextos comunitários
mais distantes dos grandes centros, levando não só serviços
inerentes à Justiça, mas também ligados à cidadania e à
saúde. A ideia é alcançar quem precisa de serviços básicos,
mas não tem meios de buscar seus direitos.

Audiência coletiva do Juizado Criminal Unificado de Cuiabá (Jecrim) (2016)

Justiça Terapêutica

a

U

ma das formas adotadas pelo Poder Judiciário de
Mato Grosso para resolver conflitos é a aplicação
da Justiça Terapêutica. Em Mato Grosso, a
utilização dessa ferramenta começou em 2002,
trazida pelo então juiz do Juizado Criminal Unificado
de Cuiabá, Mário Roberto Kono de Oliveira, atualmente
desembargador do TJMT. Desde aquela época a ferramenta
já era utilizada para resolver denúncias de abuso doméstico,
violência familiar e questões envolvendo entorpecentes.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em novembro
de 2005, realizou o Encontro da Justiça Terapêutica – uma
proposta inovadora, que teve por base o Juizado Criminal
Unificado de Cuiabá (Jecrim). A ação seguiu as orientações
da Organização Mundial de Saúde ao intensificar a discussão
do tratamento dos viciados em álcool e drogas com sua
reintegração no meio social e familiar, evitando a aplicação
de penas. O evento foi realizado em parceria com a Central
de Penas Alternativas (Cepa) e o Núcleo Psicossocial (Nups)
e outras instituições.

Em 2 de outubro de 2013 foram implantadas as
audiências coletivas voltadas para pessoas que respondem
processos na Justiça por envolvimento com drogas (porte ou
consumo). A ideia, desde então, é sensibilizar e conscientizar
os dependentes químicos para que eles vejam os malefícios
das drogas, não apenas para a vida deles, mas também dos
familiares.
O projeto continua em vigor atendendo e recebendo
as pessoas que precisam passar pela audiência. Em
2020, entretanto, as audiências foram suspensas por
conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus e,
consequentemente, a necessidade de manter o afastamento
social e evitar as aglomerações.
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Ribeirinho Cidadão

O

Ribeirinho Cidadão é um projeto social iniciado no dia
17 de março de 2006 com o objetivo de levar assistência
jurídica e social à população que mora em comunidades
às margens do Rio Cuiabá, incluindo apoio jurisdicional
na rápida solução de conflitos na área familiar, a exemplo
do reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia,
além de apoiar o registro de nascimento, casamento e
atendimento médico de baixa complexidade, dentre outras
ações. Inicialmente, o projeto contemplou os municípios
de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço, fazendo
atendimento fluvial e terrestre (Relatório da gestão 20052007, p. 42).
Em sua quinta edição o projeto foi ampliado e passou a
atender também ao município de Poconé e às comunidades
indígenas, oferecendo serviços jurisdicionais e de saúde.
Nesta edição foram incorporadas atividades lúdicas, como o
jogo Rebojando, que, pelo sucesso alcançado, foi apresentado
na IV Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, durante a Semana do Meio Ambiente do Poder
Judiciário de Mato Grosso (Relatório da gestão 2011-2013).
Em 2020 foi realizada a 13ª edição do projeto. Durante
todos esses anos é possível perceber o aumento substancial
do número de parceiros do projeto, ultrapassando os 60, bem
como a evolução na quantidade de atendimentos realizados
nas comunidades que permanecem relativamente isoladas.

Projeto Ribeirinho Cidadão na comunidade de Cuiabá Mirim (2016)
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Programa Justiça Comunitária, pioneiro em Mato
Grosso, objetiva efetivar uma aproximação maior
entre a comunidade e o Poder Judiciário por
meio de ações práticas de atuação nos campos
da Justiça, cidadania e Direitos Humanos. A implementação
dessa ação teve por base o conceito de Justiça como
instrumento de promoção da paz e da solidariedade, uma vez
que ela “não pode ser concebida somente como o resultado
da atividade jurisdicional, por meio da qual o Estado, ao
dizer unilateralmente o Direito, expropria a resolução do
conflito de seus protagonistas, afastando possibilidades
criativas e solidárias de autocomposição dos litígios” (Projeto
Justiça Comunitária, p. 9)
Aprovado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça,
na sessão de 9 de dezembro de 2003, e pela Assembleia
Legislativa, por meio da Lei nº 8.161, de 13 de julho de 2004,
o programa teve seu efetivo implemento em meados de 2004
e escolheu como experiência piloto o município de Cuiabá.
Atualmente, está presente em outras 18 comarcas: Alto
Araguaia, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres,
Chapada dos Guimarães, Diamantino, Jaciara, Lucas do Rio
Verde, Mirassol d’Oeste, Paranatinga, Poconé, Primavera do
Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sorriso, Tangará
da Serra, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Dentre os trabalhos realizados pelo Programa, os projetos
Ribeirinho Cidadão e Araguaia Cidadão se destacam
por levar serviços de justiça, saúde e cidadania a locais
longínquos, onde o Estado e o Município muitas vezes não
conseguem chegar sozinhos.

Dentista do TJMT Reynaldo Martins ensina crianças sobre escovação de
dentes no Projeto Ribeirinho Cidadão (2020)
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Comunidade de Barão de Melgaço se mobiliza
para receber atendimento médico com a passagem
do Ribeirinho Cidadão pela cidade (2016)

Atendimento oftalmológico na comunidade de
Praia do Poço, pelo Projeto Ribeirinho Cidadão,
em Barão de Melgaço (2016)
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Araguaia Cidadão

“O espírito do nosso trabalho é esse de entrega e doação, e,
por isso, queremos sempre agregar mais serviços. O Poder
Judiciário e os parceiros oferecem serviços à população
com comprometimento de ações e de responsabilidades. É
necessário ter o desprendimento para se entregar ao projeto
porque quando a gente vê as pessoas nas filas esperando por
horas para a escola abrir e poder entrar e usufruir das ações,
dá até uma certa ansiedade. O trabalho está lindo e todos
são atendidos a contento” – José Antonio Bezerra Filho, juizcoordenador do evento.
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Atendimento odontológico no Projeto Araguaia Cidadão (2019)

Alair Ribeiro | 2019 | Comunicação do TJMT

dealizado pelo atual presidente do TJMT, Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha, e pelo coordenador,
juiz José Antônio Bezerra Filho, o Araguaia Cidadão
teve sua primeira edição em 2019. O objetivo do projeto é
promover a aproximação do Judiciário com os cidadãos de
uma localidade do Estado popularmente conhecida como
Vale dos Esquecidos, nome dado à região por conta da
escassez de serviços básicos ofertados aos cidadãos. Dentre
as atividades desenvolvidas, destacam-se o acesso à justiça,
à saúde, à cidadania e consciência ambiental, além dos
serviços, como registro tardio, resolução de conflitos sociais,
casamento comunitário, consultas médicas, oftalmológicas e
odontológicas, vacinas e a confecção de documentação.
Devido a distância entre a Capital e a região do Araguaia,
assim como entre um município e outro dessa região, o
projeto foi realizado em duas etapas e, ao final de 5.500
km percorridos e 11 municípios visitados, o Judiciário
contabilizou 62.376 atendimentos. Na primeira etapa, de
12 a 21 de agosto de 2019, foram oferecidos cerca de 36 mil
atendimentos para moradores de seis municípios (Alto
Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho,
Torixoréu e Pontal do Araguaia), em média de 1.500 km
percorridos. A segunda etapa ocorreu de 6 a 15 de novembro
do mesmo ano, e a expedição chegou aos municípios de
Santa Terezinha, Luciara, São Félix do Araguaia, Novo Santo
Antônio e Cocalinho, percorrendo quase de 4.000 km.
Durante a segunda etapa, parte dos beneficiados
pela expedição era constituída de indígenas que ainda
vivem parcialmente isolados e possuem pouco acesso aos
serviços oferecidos na caravana. Na cidade de São Félix do
Araguaia (1.159 quilômetros de Cuiabá), eles chegaram ao
local de atendimento de canoa e balsa para aproveitar as
comodidades, principalmente, do atendimento médico.

Defesa Civil, parceira do projeto Araguaia Cidadão, entrega roupas de frio e
brinquedos para comunidades visitadas (2019)

Keila Maressa | 2019 | Comunicação do TJMT
Alair Ribeiro | 2019 | Comunicação do TJMT

Casamento social em Alto Araguaia realiza sonho de casais (2019)

Índios da etnia Watau, da Ilha do Bananal (GO), também buscam atendimento médico em São Félix do Araguaia (2019)
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Foto 1:

Colégio Salesiano Santo Antônio, em Cuiabá,
recebe a edição nº 100 do Nosso Judiciário
(2020)
Foto 2:

Quase uma centena de alunos da Escola Estadual
João Pedro Torres, de Poxoréu, visitou o Tribunal
de Justiça para conhecer um pouco da história e
sobre o funcionamento do Judiciário (2018)
Foto 3:

Alunos da Escola Cooperar receberam cartilha
do projeto Nosso Judiciário. Elaborada para
o público jovem, trata do funcionamento do
Judiciário, além de temas atuais como Direitos
e Deveres do Cidadão, fake news, marco civil da
internet e crimes de redes sociais (2020)
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são brindados com um glossário jurídico, contendo
expressões e termos utilizados na linguagem forense.
Em 2019, o programa alcançou a 100ª edição, atendendo
cerca de 24.500 estudantes de instituições de ensinos
fundamental e médio de Cuiabá e Várzea Grande, desde
a implantação. No Tribunal de Justiça, a visitação recebeu
aproximadamente 7.200 estudantes de faculdades e
universidades de Cuiabá, Várzea Grande e de mais 12
cidades do interior do Estado.
Anteriormente, o Nosso Judiciário foi precedido pelos
projetos Conhecendo o Judiciário e Judiciário na Escola.
O primeiro nasceu em 2004 e objetivou estabelecer um
relacionamento mais estreito entre o Tribunal de Justiça e os
estudantes dos cursos de Direito. Já o segundo foi criado em
2011, visando levar ao interior das salas de aula, por meio de
palestras, informações sobre o Poder Judiciário, suas formas
de acesso e os direitos dos cidadãos no acesso à Justiça.
Álvaro Marinho | 2020 | Comunicação do TJMT

riado em 2015, o Projeto Nosso Judiciário é
realizado por meio do Espaço Memória do Poder
Judiciário. A ação oportuniza a estudantes de
diferentes níveis do ensino conhecer o Judiciário de
Mato Grosso. Nas escolas de ensino médio, as visitações são
realizadas levando palestras aos adolescentes, com o objetivo
de explicar sobre como é formada a Justiça Estadual mato-grossense e de que maneira acessar os serviços ofertados
pela entidade.
No âmbito do ensino superior, o relacionamento se
dá de forma mais próxima com acadêmicos do curso de
Direito, os quais, após serem recepcionados na sede do
TJMT, participam de visita guiada pelas dependências da
Instituição, assistem a uma sessão de julgamento, fazem
um tour pelo Espaço Memória e são recebidos por um
desembargador ou juiz para uma rápida explanação sobre a
carreira no exercício da jurisdição. Ao final, os acadêmicos
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m 2019 o projeto foi concebido pelo atual
Desembargador-Presidente do TJMT, Carlos
Alberto Alves da Rocha. Durante o ano, a ação foi
desenvolvida em quatro eixos: audiência pública,
jornada de estudos, escola itinerante e acesso à justiça.

Judiciário em Movimento – Eixos e Objetivos

audiência pública

Jornada de Estudos

Objetivos alcançados
Garantir que o cidadão tenha acesso
à justiça

Ao longo do citado ano foram realizadas quatro edições,
as quais atenderam aos polos judiciais de Rondonópolis
e Primavera do Leste, em abril; ao polo de Cuiabá, em
junho; aos polos de Sinop e Alta Floresta, em agosto; e, por
fim, aos polos de Tangará da Serra, Diamantino e Juína,
em novembro. As ações eram previamente organizadas
para alcançar o maior número de cidadãos, magistrados e
servidores.
As audiências públicas tiveram grande abrangência
entre a sociedade civil e organizada nas comarcas. Cerca
de 600 pessoas aceitaram o convite do Poder Judiciário e
participaram dos debates dando sugestões para o futuro
da Justiça mato-grossense. Com o tema “Elaboração do
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 2021-2026”,
as audiências foram realizadas com o objetivo de identificar
as dificuldades e os anseios da sociedade mato-grossense na
busca por um Judiciário mais acessível, célere e eficiente.
Já as Jornadas de Estudos eram destinadas às
comunidades jurídicas locais que lotavam os auditórios onde

Efetivar a integração entre o Poder
Judiciário, instituições, entidades e
organizações e promover a gestão
por competências, confirmando a
capacitação continuada.
Assegurar confiabilidade,
integralidade e disponibilidade das
informações, serviços e sistemas.

Acesso à Justiça

Realização de atendimentos à
população local; implementação
de Círculos de Construção de Paz
(não conflitivo) com alunos da rede
pública de ensino; promoção de
sessões de conciliação e mediação
com a participação da Defensoria
Pública Estadual local e difusão
da Oficina de Pais e Filhos na
comunidade local.

Alcione dos Anjos | 2020 | Comunicação do TJMT

Escola Itinerante

Curso voltado para servidores, no Projeto Judiciário em Movimento (2019)

Alcione dos Anjos | 2019 | Comunicação do TJMT

Eixos

Diretor de Planejamento do TJMT, Flávio Paiva Pinto, palestra para
servidores e magistrados em Tangará da Serra, no Projeto Judiciário em
Movimento (2019)
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Alair Ribeiro | 2019 | Comunicação do TJMT

Palestra em Tangará da Serra, pelo Projeto Judiciário em Movimento (2019)

inovações do Código de Processo Civil, Gestão de Pessoas,
Gestão de Secretária/Gabinete e prazos (CPC), Controle
de Informações Administrativas (CIA). Nos encontros,
também eram dirimidas dúvidas, ouvidas reclamações
e desenvolvidas ações para aprimorar procedimentos de
Recursos Humanos, ações que geraram, indiretamente,
impactos positivos na entrega do serviço judiciário à
população.
O eixo Acesso à Justiça consistiu na entrega de
serviços à população em geral, chegando a alcançar 20 mil
atendimentos. Essas atividades eram realizadas nos bairros
mais carentes da comarca que recebia o projeto, facilitando
os atendimentos e aproximando ainda mais o Judiciário do
cidadão. Dentre os serviços oferecidos estavam orientação
jurídica, divórcio consensual, audiências de conciliação e
mediação de conflitos e ações de cidadania.
Tony Ribeiro | 2015 | Comunicação do TJMT

eram realizadas. Os encontros ocorreram com a presença
de personalidades da área jurídica nacional, como os
ministros Joel Ilan Paciornik, Aurélio Gastaldi Buzzi e Nefi
Cordeiro, além do Conselheiro Nacional de Justiça Fernando
Cesar Baptista de Mattos. Os temas foram variados como
“Novos enfrentamentos da Política Judiciária de resolução
de conflitos” e “Prisões cautelares na visão do STJ”, por
exemplo. Na edição realizada em Cuiabá, o tema “Aspectos
relevantes da Lei de Tortura” foi abordado pelo juiz da 11ª
Vara Criminal de Cuiabá (Justiça Militar), Marcos Faleiros
da Silva.
A Escola Itinerante foi responsável pela capacitação
de cerca de 1.600 servidores das comarcas que compõem
os oito polos judiciais visitados pelo Judiciário em
Movimento em 2019. Dentre os cursos ofertados estavam:
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), Atualizações e

Ginástica Laboral em Barra do Garças, pelo Projeto Bem Viver (2015)
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Programa Bem Viver

a

Tony Ribeiro | 2016 | Comunicação do TJMT

C

riado em agosto de 2011 e subordinado à
Coordenadoria de Recursos Humanos, o
programa Bem Viver tem como missão incentivar
a motivação, o reconhecimento humano e
profissional dos Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário de Mato Grosso, contribuindo para a formação de
uma cultura saudável capaz de harmonizar o pessoal com
o profissional. Todos os investimentos internos têm como
objetivo influenciar na melhoria da entrega dos serviços
judiciários para os cidadãos.
As ações realizadas pelo programa estão estruturadas
nos seguintes eixos definidores: Saúde Física e Mental (oferta
de atendimento médico e ambulatorial), Qualidade de Vida
(ações preventivas e terapêuticas) e Cultura e Eventos (ações
sociais).
Ainda em 2011, foi dado início a um programa de
prevenções de doenças ocupacionais que começou com
ginástica laboral na sede do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso e no Fórum de Cuiabá e Várzea Grande. O objetivo
era melhorar a qualidade de vida dos servidores e prevenir a
ocorrência de doenças relacionadas à atividade laboral.
Em 2012, foi inaugurado o Espaço Bem Viver, localizado
no Anexo Des. António de Arruda, com a finalidade de
agregar novos atendimentos aos servidores, além dos
ambulatoriais. Lá também estão agregadas a Clínica de
Fisioterapia, Consultórios de Nutrição e Psicologia, além do
Estúdio de Pilates. Dentre os serviços prestados estão o alívio
de dores, atendimentos rápidos às diversas especialidades
ofertadas e também prevenção de dores osteomusculares
causadas por movimentos repetitivos, posturas estáticas ou
inadequadas e digitação por tempo prolongado, por exemplo.
Concomitantemente, também foi realizada a Caravana
da Saúde, projeto em que as comarcas do interior do
Estado eram visitadas por médicos, dentistas, psicólogos,
fonoaudiólogos, enfermeiros e nutricionistas do TJMT, que
levavam consultas, dicas de saúde e exames, com o intuito
de prevenir doenças e evitar faltas ao serviço por motivo de
saúde. O projeto foi desenvolvido com o apoio das secretarias
municipais de Saúde das cidades visitadas.
Mais tarde, em 2014, os projetos de saúde preventiva
foram interiorizados levando psicólogos e fisioterapeutas
aos servidores de diversas comarcas. Os profissionais
de psicologia atuam, até os dias de hoje, no diagnóstico,
prevenção e tratamento de distúrbios dos servidores. Já os
fisioterapeutas são responsáveis por prevenir e tratar lesões
por esforço repetitivo (LER), tendinites, bursites, dores nas
costas e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho
(Dort).
No mesmo ano, o Programa Bem Viver lançou a
primeira Corrida de Rua voltada para o público interno e

Corrida de Rua do Judiciário pelo Projeto Bem Viver (2016)

externo do Poder Judiciário. Realizada em Cuiabá, todo o
valor arrecadado com a venda dos kits para participação é
revertido em alimentos, os quais são doados para instituições
de caridade da cidade.
Durante os anos que se seguiram, o Programa também
manteve campanhas importantes como Doação de Sangue,
Combate à Dengue, Outubro Rosa, Novembro Azul e
Natal Solidário, por exemplo, as quais são desenvolvidas
em diversas comarcas do Estado. No quesito ações sociais,
as feiras alusivas ao Dia da Mulher, das Mães, dos Pais, do
Servidor Público e Natal são ocasiões festejadas com música,
alimentos e oferta de artesanato para o público interno e
externo.
Outra frente em que o Programa Bem Viver atua é na
realização das palestras voltadas para a conscientização dos
servidores quanto à saúde financeira e às novas regras de
aposentadoria, por exemplo. O programa também é parceiro
na organização das ações voltadas à sustentabilidade no
Judiciário estadual.
Em 2020, de maneira inédita, o programa se viu
obrigado a modificar a forma de atuação, passando a prestar
atendimento médico, psicológico e de fisioterapia por meio
de teletrabalho. Isso por conta da pandemia provocada pela
Covid-19, causada pelo novo coronavírus.
A mudança brusca de rotina, que obrigou servidores e
magistrados a trabalhar de casa e se isolar dos familiares e
amigos, fez com que médicos, psicólogos e fisioterapeutas
do TJMT começassem a realizar atendimento remoto.
A medida manteve a segurança da equipe médica e dos
pacientes, além de garantir o acesso ao tratamento médico
e a diminuição da ansiedade dos servidores e magistrados.
Isso, consequentemente, garantiu a entrega do serviço
judiciário ao público externo que continuava a ser atendido
pelos servidores, também por teletrabalho.
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O

cíveis, em que a mulher figurasse como vítima de violência
(física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) causada por
um ente familiar. A cerimônia de inauguração ocorreu em 22
de setembro de 2006, na sede do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso.
A Comarca de Várzea Grande (Entrância Especial)
recebeu a instalação da Vara de Violência Doméstica em 4
de dezembro de 2006. Já Rondonópolis (Entrância Especial),
recebeu a unidade em 26 de fevereiro de 2007.
No ano de 2007 foram desenvolvidas diversas campanhas
para divulgar a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), além
de capacitações para policiais civis, militares e bombeiros
quanto à abordagem da mulher agredida e à qualidade
dos serviços prestados para as famílias traumatizadas pela
violência doméstica.
A iniciativa de Mato Grosso em implantar as varas
especializadas se tornou exemplo para os demais tribunais.
A Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a Mulher
reconheceu o pioneirismo do TJMT e o elegeu como
referência nacional.

s/a | 2006 | Arquivo do TJMT

Estado de Mato Grosso sempre esteve entre os
pioneiros na luta pela erradicação da violência
contra a mulher. Dentre as ações iniciais mais
marcantes estão as instalações das Varas
Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher, criadas em perfeita sintonia com a Lei Maria da
Penha (nº 11.340, de 22 de setembro de 2006). Antes da
referida Lei, a violência contra a mulher, especialmente
a agressão, era tratada apenas como lesão corporal,
sem verificar os traumas causados na família inteira,
especialmente nos filhos.
A Desembargadora Shelma Lombardi de Kato foi
escolhida pelo então presidente do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT), Desembargador José Jurandir de Lima,
para liderar a comissão que seria responsável pela instalação
dessas varas especializadas no Estado. Ela era, então,
presidente da Associação Nacional de Magistradas e membro
da Associação Internacional de Mulheres Magistradas.
As duas primeiras unidades foram instaladas na Comarca
de Cuiabá com atribuições para julgar causas exclusivamente

16
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A instalação das Varas de Violência Doméstica em Mato Grosso registram a posição de vanguarda do Estado de Mato Grosso na luta contra a discriminação de
gênero (2006)
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s/a | 2013 | Comunicação do TJMT

Para dinamizar ainda mais as ações em defesa das
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso buscou parceria com
a Prefeitura de Cuiabá e com outras entidades públicas e
privadas do Estado. O resultado foi a implantação do Centro
de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de
Violência (Reviv), com sede central no bairro Morada do
Ouro, Cuiabá. Essa ação da Capital repercutiu no município
de Cáceres, que também criou um centro de referência
para o atendimento das mulheres vítimas de violência
doméstica, dentro do Projeto Reviv. Anos depois o centro foi
descontinuado e em 2012, também por provocação do então
presidente do TJMT, desembargador Orlando de Almeida
Perri, o espaço foi reaberto pelo Município.
Ao longo dos anos, várias campanhas foram criadas
visando à diminuição da violência doméstica e também à
conscientização da sociedade quanto ao mal que a agressão
faz para toda a família.
Entre 2011 e 2015, inúmeras campanhas de combate
à violência doméstica e familiar contra a mulher foram
desencadeadas pelo Poder Judiciário, muitas delas
envolvendo outros entes públicos. Um dos avanços nessa
seara, no ano de 2015, foi a adoção de tornozeleira eletrônica
(colocada nos agressores) e o botão do pânico, por meio do
qual a vítima poderia acionar a política caso o agressor se
aproximasse. O primeiro uso interligado do equipamento
foi utilizado em processo que tramitava na Segunda Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher.
Em 2014, a fim de acelerar ainda mais o julgamento dos
processos envolvendo violência de gênero, uma solução
inovadora foi incorporada pelo Poder Judiciário – a
mediação voltada para a interação e o diálogo entre as partes
de processos.

Spacecom, aparelho com o Botão do pânico – pode ser levado
com a vítima para qualquer lugar. O equipamento indica quando
o agressor (com tornozeleira eletrônica) se aproxima (2013)
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Em maio de 2015, o trabalho realizado pela Justiça mato-grossense na erradicação da violência de gênero foi mais
uma vez reconhecido nacionalmente. Relatório do Supremo
Tribunal Federal apontou o TJMT como líder em sessões
de Tribunal do Júri, alcançando 33 julgamentos de crimes
dolosos contra a vida de mulheres no período de 9 a 13 de
março daquele ano. Ainda no mês de setembro, foi realizado
o 1º Seminário Notificação Compulsória Intersetorial de
Violência Interpessoal e Autoprovocada, dando base de
sustentação e melhor inteligibilidade às ocorrências de
violência doméstica. O seminário foi promovido pela
Corregedoria-Geral da Justiça em parceria com o Governo
do Estado. A medida refletiu na criação de políticas públicas
de proteção à mulher, mais assertivas e em atendimento
continuado e eficiente às vítimas.
Pela primeira vez no Estado, em 2016, o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso realizou o projeto de Abordagem
Sistêmica – Constelações Familiares aplicado no âmbito da
violência doméstica.
A ação ocorreu em 31 de maio, com a realização
de audiência coletiva na sala de audiência da 1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, no Fórum da Capital. Dezoito mulheres vitimadas
por agressões familiares foram convidadas a participar do
encontro, seguido de uma sessão de Constelação Familiar.
A ferramenta continua a ser utilizada.
Os trabalhos continuaram nos anos seguintes e, em maio
de 2018, a Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) ampliou ainda
mais o monitoramento dos processos referentes à violência
doméstica e feminicídio no Estado. Por meio da Auditoria
de Gestão de Primeira Instância (AGPI), foram criados dois
indicadores para acompanhar os processos de violência e
feminicídio ‘sem movimentação a N dias’ em determinada
unidade judiciária. A ação era realizada em tempo real pelos
auditores da CGJ, com o auxílio de oito televisões. Em caso
de processos parados há determinado tempo, os servidores
enviavam notificações para as varas, a fim de auxiliar no
impulsionamento dessas ações, quando necessário.
Em agosto desse mesmo ano, as Varas Especializadas
em Violência Doméstica na Comarca de Cuiabá passaram
a utilizar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) nos processos
de medida protetiva, visando garantir a celeridade na
tramitação das ações e proporcionar seu cumprimento de
forma mais ágil. Em dezembro de 2018, a mesma ação foi
realizada em Várzea Grande e Rondonópolis.
Tanto os índices de monitoramento quanto a instalação
do PJe para os processos de medida protetiva fizeram com
que o PJMT, naquele ano, alcançasse o cumprimento de
142% da Meta 8 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que estabelece parâmetros de fortalecimento do trabalho de
enfrentamento à violência doméstica para a Justiça estadual.
A gestão 2019 foi marcada pela realização da audiência
pública Enfrentamento da violência familiar contra a mulher:
Juntos por uma rede estruturada de atendimento em Mato
Grosso, capitaneada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso,
por meio da Corregedoria-Geral da Justiça. O evento ocorreu

então, todos os Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher passaram a julgar também feitos civis, como
dissolução de casamento, alimentos e guarda. A lei garantiu à
vítima de violência doméstica e familiar assistência judiciária
para o pedido de divórcio e prioridade de tramitação de
processos judiciais neste sentido. Ainda de acordo com o
texto promulgado, a pretensão relacionada à partilha de
bens foi excluída da competência dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher e, caso a situação de
violência doméstica e familiar se inicie após o ajuizamento da
ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá
preferência no juízo onde estiver tramitando.
O Colóquio Lei Maria da Penha – 13 anos de luta pelas
mulheres, também realizado em 2019, promoveu discussões
sobre avanços e desafios da Lei Maria da Penha no Brasil,
buscando a eficiência e a eficácia dos serviços a serem
oferecidos às vítimas de violência doméstica. O evento reuniu
várias autoridades no assunto e foi finalizado pela própria
Maria da Penha.
A troca de boas práticas no enfrentamento à violência
contra a mulher também marcou o ano de 2019 com o
encontro do Colégio de Coordenadores da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder
Judiciário Brasileiro (Cocevid), em setembro daquele ano, na
sede do TJMT.

Alair Ribeiro | 2019 | Comunicação do TJMT

no dia 26 de abril de 2019, no auditório do Fórum de Cuiabá,
tendo sido coordenado pela Desembargadora Maria Erotides
Kneip e totalmente transmitido ao vivo pelo YouTube, a fim
de alcançar o maior número possível de pessoas. Durante
o debate, foram discutidos três eixos: Implantação da
rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica;
Feminicídio – como fazer o enfrentamento e Estruturação
dos conselhos municipais de direitos da mulher. Cerca de
400 pessoas participaram da audiência.
Dentre os resultados obtidos pela audiência, está a
assinatura do protocolo de intenções para criação das Redes
de Proteção e Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência
Doméstica e Familiar, em 21 de agosto, no TJMT. Trata-se
de uma atuação em conjunto e de forma articulada entre
os Poderes, instituições e comunidades, visando garantir
a aplicação humanizada da legislação e, ao mesmo tempo,
agir no combate à violência contra a mulher. Na mesma
data, foi assinado, também, o Termo de Cooperação para
aplicação do Formulário de Avaliação de Risco, para auxiliar
o atendimento das vítimas e medir o grau imediato de risco,
por meio de um documento técnico e, assim, nortear as
medidas a serem tomadas. As duas medidas consistiram em
marco para o Estado de Mato Grosso.
No mesmo ano, a luta contra a violência de gênero ganhou
um grande reforço com a edição da Lei nº 13.894. A partir de

Cocevid: evento reuniu juízes e desembargadores de todo o Brasil para mostrar boas práticas realizadas em cada estado na luta contra a erradicação da
violência de gênero (2019)
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O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19
que, dentre outras consequências, impôs o isolamento social,
causou desemprego em massa e danos à vida financeira de
milhares de famílias, o que contribuiu para aumentar os
índices de violência doméstica.
Para ajudar as mulheres em tempos de pandemia, o
Judiciário mato-grossense também aderiu à campanha Sinal
Vermelho para a Violência Doméstica, lançada no dia 10 de
abril pelo Conselho Nacional de Justiça. A ação consiste em
orientar atendentes de farmácias e farmacêuticos a identificar
todas as mulheres que marcarem um X vermelho na palma
da mão, o que sinaliza estar vivenciando situação de risco e
violência. Ao identificar o pedido de socorro, o funcionário
da farmácia aciona a Polícia Militar. O Conselho Regional de
Farmácia de Mato Grosso reúne cerca de 5 mil profissionais
cadastrados.

a

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar, no âmbito do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, foi instituída como órgão colegiado
não jurisdicional permanente de assessoria à Presidência do
TJMT, por meio da Resolução nº 006/2012/ TP. De acordo
com a documentação, a composição deve ser formada por
um magistrado coordenador, com competência jurisdicional
ou reconhecida experiência na área, juntamente com
três Juízes de Direito em atuação nas Varas de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher ou varas com
Competência cumulativa.
Todos devem ser designados por ato do Presidente TJMT
para o desempenho da função junto à Coordenadoria,
pelo período de dois anos, podendo ser reconduzidos, sem
prejuízo de suas funções.
Dentre as várias ações realizadas, destaca-se a
coordenação anual da Campanha Justiça pela Paz em
Casa em Mato Grosso, campanha idealizada pela ministra
Cármen Lúcia Antunes Rocha, quando presidente do CNJ e
do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2015.

Vlademir Cargnelutti | 2016 | Comunicação do TJMT

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro participa
de evento voltado para estudantes universitários dos
cursos de Direito, Serviço social e Psicologia, ladeada
pela juíza Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva e
delegada Jorzileth Criveletto Magalhães (2016)

Cemulher
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Informatização transforma
a entrega dos serviços judiciários
aos cidadãos – 1984-2020

A

informatização do Tribunal de Justiça data
da década de 1980, quando foi pela primeira
vez projetada a introdução de computadores
em alguns setores. De acordo com Relatório
apresentado pelo Presidente da gestão 1983/1985,
Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, foram
realizados levantamentos para a implantação de serviços
de computação eletrônica no Tribunal, por intermédio
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, o qual
foi implantado pelo Cepromat por meio do seu Centro
de Processamento de Dados. A princípio, esse serviço se
destinava à movimentação dos processos cíveis e criminais,
dando início à digitação, bem como ao treinamento de
servidores da Casa, servindo de modelo para o Tribunal de
Contas do Estado e Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Implantação dos serviços de
computação eletrônica do
Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso. Relatório da
Gestão 1983/1984

17
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O presidente do Tribunal à época, Desembargador
Benedito Pereira do Nascimento, ressaltou que
os computadores seriam utilizados no registro da
movimentação de processos, confecção de folha
de pagamento e vida funcional dos Magistrados e
funcionários para, numa etapa posterior (...) conectar o
movimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
com os julgados do Tribunal local e dos outros Estados da
Federação. (Relatório, 1983/1985).

Foi assinado convênio com o Senado Federal com
objetivo de permitir o acesso do Tribunal de Justiça aos
Bancos de dados do Sistema de Informações Legislativas
do Congresso Nacional – Sicon, mediante a utilização do
teleprocessamento de dados, ligado ao Sistema IBM 3083,
do Prodasen, em Brasília, possibilitando o acesso imediato
da legislação federal, matéria legislativa em tramitação
no Congresso Nacional, periódicos, livros, discursos
parlamentares, materiais sobre eleições de 1978 a 1982, bem
como a Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos e
do Supremo Tribunal Federal, cujo sistema foi inaugurado
em 20 de agosto de 1984.
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Primeiros equipamentos de informática adquiridos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (década de 1980)

Na gestão seguinte (1985/1987), sob a Presidência do
Desembargador Ernani Vieira de Souza, em setembro de
1986, novos avanços se processaram com a instalação do
Departamento de Informática. Com recursos advindos do
Funajuris foi adquirido um computador de médio porte,
com capacidade para atender à demanda administrativa do
Tribunal, bem como o desenvolvimento de sistemas para o
controle de atividades tangentes à tramitação dos processos
de primeira e segunda instâncias. Foram informatizados
alguns setores, como o da folha de pagamento, área
de controle de estoque e a de concursos públicos. Para
isso, foram adquiridos novos equipamentos, sendo dois
computadores com 2 megabytes de memória, 64 terminais
de vídeo, 44 impressoras seriais ligadas a terminais,
duas impressoras de linha, 719 megabytes de memória
auxiliar em disco e uma unidade de fita magnética. Esse
novo setor foi acomodado em um novo anexo. A primeira
comarca a ser beneficiada com a conexão com o Tribunal
de Justiça foi a de Várzea Grande, com a instalação de dois
terminais e duas impressoras. Como meta, esse sistema de
informatização deveria servir, no futuro, para interligar
todas as comarcas, via teleprocessamento (Relatório
1985/1987).
Os serviços de informática foram dinamizados na gestão
1987/1989, sob a Presidência do Desembargador Odiles
Freitas de Souza, quando foram implantados mais alguns
sistemas: o de Arrecadação – interligando o Tribunal e
filiais em todas as comarcas do Estado, em atendimento
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ao Funajuris e a todos os distribuidores, na arrecadação
de taxas e custas; o sistema de Concurso – responsável
pela automação de todas as suas fases, desde a inscrição do
candidato até o resultado final; o sistema de Jurisprudência –
permitindo o acesso à pesquisa de acórdãos do Tribunal; e o
sistema de Protocolo.
Já na gestão seguinte (1989/1991), sob a Presidência dos
Desembargadores José Vidal e Flávio José Bertin, foram
concluídos os sistemas de Suprimento, de Arrecadação e o
de Recursos Humanos. Foi na gestão 1991/1993, liderada
pela Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, que a área
de informática ganhou a primeira grande remodelação no
sentido de atualização de seus sistemas por meio de aditivo
no contrato anteriormente efetivado com a empresa Edisa,
visando à atualização dos equipamentos e da linguagem.
Nessa ocasião, tornou-se necessário “o engajamento dos
servidores do Tribunal na realização de treinamento
com o objetivo de assimilarem novas tecnologias e novas
linguagens” (Relatório 1991/1993). Data também deste
período a informatização da Vara de Execuções Penais,
representando uma evolução para o sistema penitenciário e
permitindo o controle da vida do reeducando.
Outro avanço se deu com a informatização do sistema
de distribuição de processos aos Desembargadores,
o que agilizou a tramitação tornando-a, ao mesmo
tempo, mais transparente. Segundo a Presidente à
época, Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, a
informatização do Tribunal de Justiça:

Na gestão 1995/1997, sob a Presidência do Desembargador
Licínio Carpinelli Stefani, o setor da informática foi objeto de
um novo projeto dividido em cinco fases: acompanhamento
dos processos nas comarcas e no Tribunal de Justiça; oferta de
informações processuais aos operadores jurídicos; fiscalização
e consulta realizadas pela Corregedoria-Geral da Justiça;
informatização e modernização do parque gráfico e de seus
serviços; e também troca de informações entre o Tribunal e as
comarcas.

Essas pretensões demandaram inovação tecnológica no
setor de software com utilização de uma linguagem mais
avançada. Assim, estudos foram elaborados a partir do Access
2.0 for Windows e resultou no Sistema Proteus. O programa
tinha a função de gerir toda a atividade-fim do Poder Judiciário,
em linguagem amigável e eficiente, permitindo acompanhar os
processos do protocolo, classificação, distribuição e tramitação
nos Departamentos Judiciários.

Além desse avanço, entrou em atividade o Projeto Apolo,
um gerenciador de informações processuais desenvolvido
pela própria equipe do Tribunal de Justiça e criado com a
finalidade de

A interligação do Tribunal de Justiça em rede foi
realizada na gestão 1999/2001, sob a Presidência dos
Desembargadores Wandyr Clait Duarte e Munir Feguri,
quando foi implantada a intranet. Criou-se uma rede nos
moldes da internet, mas de uso exclusivo do Poder Judiciário
deste Estado, a qual facilitou o acesso à internet durante 24
horas para as comarcas; dinamizou o fluxo de informações
e documentos entre elas e o Tribunal; impulsionou a
automatização, emissão e controle de guias do Funajuris nas
comarcas; fomentou o treinamento de servidores a distância,
dentre outros aperfeiçoamentos. Também a implantação do
Suporte Técnico Remoto representou, para o Tribunal de
Justiça e para as comarcas, a pronta solução de problemas
técnicos.
Durante essa gestão, foram implantados os seguintes
projetos na área de informática: consulta a processos das
comarcas; sistema de Protocolo e Recebimento de Atos
Processuais via internet; o Funajuris, com a automação,
passou a emitir e a receber guias; ampliação de cabo elétrico
e lógico, representando melhoria no funcionamento de toda
a rede do Tribunal de Justiça; implantação do Sistema Push,
para recebimento de informações processuais; Sistema Sipia
– Sistema de Informação para a Infância e Adolescência,
criado pelo Ministério da Justiça, por meio de rede nacional.
Foi também instalado o sistema Infoseg, em parceria com a
Secretaria de Segurança Pública, resultando na entrega de
computadores e aparelhos de fac-símile para os gabinetes dos
desembargadores, em 7 de dezembro de 1999.

Produção: MTO – Marketing e Publicidade

é o ingresso definitivo e sem retorno no caminho da
informação, adotando-se um novo modelo de Justiça,
em importantes setores, através do desenvolvimento de
diversos sistemas pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo,
para que o Tribunal não se torne uma ilha isolada de
informatização, impõe-se a integração das comarcas ao
sistema, pelos meios mais acessíveis e práticos, que a nova
administração certamente irá adotar (Relatório 1991/1993).

solucionar os problemas cotidianos dos Fóruns. Acompanha
o andamento dos processos nas comarcas, prazos e
fornece estatística. É um programa inteiramente voltado
para a eficiência e para democratização das informações
judiciárias, alcançando quaisquer usuários interessados.
(Relatório 1995/1997).

O caminhar em direção à inovação não se encerrou,
pois o Tribunal de Justiça se modernizou no campo da
informática com a internet, com a criação do endereço
eletrônico www.tj.mt.gov.br, site a partir do qual puderam ser
verificados processos em andamento, pautas de julgamentos,
despachos, jurisprudências, consulta à ata de distribuição,
publicações, editais de licitação e ao Diário da Justiça.
A gestão 1997-1999 deu suporte e continuidade às ações
modernizadoras implementadas na gestão anterior com
aquisições de novos equipamentos; implantações de novos
sistemas; expansão do Apolo para as comarcas, substituindo
procedimentos manuais por métodos informatizados;
reestruturação dos equipamentos dos gabinetes dos
desembargadores, interligando o controle de processos no
Tribunal e a utilização da internet como fonte de consulta,
além da videoconferência entre os desembargadores
(Relatório 1997/1999).

Tela Mídia Player do TJ COMUNIDADE: Assessoria eletrônica on line,
integrante do site <http://www.tj.mt.gov.br>, veiculada também na TV Justiça
e TV Assembleia
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A amplificação da rede possibilitou a implantação do
Sistema Atenas, que tornou possível o acompanhamento de
processos administrativos, e do Sistema de Compras, voltado
ao acompanhamento das atividades de aquisição de material.
Na gestão 2001/2003, sob a Presidência do
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro, ocorreu uma
estruturação da área de suporte técnico e administração
dos recursos de tecnologia, assim como implantação de
rede corporativa interligando todas as unidades do Poder
Judiciário. Deu-se, também, a informatização das sessões de
julgamento do TJMT, dos Juizados Especiais e das Varas da
Infância e Juventude, dentre outras. Para isso, foi necessário
um programa de capacitação dos recursos humanos
envolvidos, assim como o apoio de consultorias técnicas e de
gestões, num total de 1.291 horas. Também foram adquiridos
novos softwares e hardwares, acompanhados da readequação
com aumento do espaço físico do setor de informática
(Relatório 2001/2003).
Entre os anos 2003 e 2005, vários sistemas foram
integrados, permitindo um fluxo maior das informações
gerenciadas, o que garantiu a diminuição dos serviços e
evitou os retrabalhos, como foi o caso da Gestão Financeira
com o Funajuris; e também do Sistema Apolo integrado
com o Sistema da Corregedoria Geral da Justiça (Controle
dos Relatórios de Atividades Forenses e Estatísticos), entre
outros.
Temos que considerar, ainda, a implantação da extinta
plataforma de correio corporativo (Lotus Notes), que
permitiu o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o
Gerenciamento Eletrônico de Documentos, viabilizando a
implantação de ferramentas como o Geacor (Gerenciamento
Eletrônico de Acórdãos) e o Gedoc (Gerenciamento
Eletrônico de Documentos) que, por muito tempo,
gerenciaram o fluxo interno de Ofícios, Comunicações
Internas e Informações na Secretaria do Tribunal de Justiça.

Essa evolução não foi realizada somente no aspecto
operacional dos sistemas. Funcionou como “mola
propulsora” para outros avanços no setor, haja vista que,
para obtermos resultados satisfatórios, foram necessários
investimentos em diversas áreas, dentre elas:
a Atualização do parque de equipamentos instalados,
que estava composto por equipamentos obsoletos.
Os equipamentos de administração da Rede foram
substituídos por outros de grande porte para suportar
o grande número de usuários da Rede Corporativa.
Também foram permutadas as impressoras lentas e de
alto custo de operação (jatos de tinta) por impressoras
com tecnologia laser, o que trouxe mais agilidade e
economia na impressão.
a Implantação de Rede Wireless (via rádio) dos Juizados
Especiais e Fórum de Várzea Grande com o Tribunal de
Justiça.

André Romeu | 2010 | Comunicação do TJMT

a Construção do novo site do Poder Judiciário, com visual
e funcionalidades mais modernas, o que permitiu melhor
navegabilidade entre as diversas páginas do site na
internet.

Token utilizado para armazenar certificado digital de servidores e
magistrados
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No biênio seguinte, 2005/2007, sob a liderança do
Desembargador José Jurandir de Lima, foram investidos
R$ 13,3 milhões no setor de tecnologia, medida que rendeu
ao Tribunal de Justiça destaque nacional por ser o 4º Estado
que mais investiu em informática (2,65% das despesas) e
como segundo em número de computadores por usuário.
Naquela ocasião, enquanto a média nacional era de 0,74
unidade por usuário, em Mato Grosso existia 1,08.
Dentre os investimentos sobressaiu o Juizado Especial
Digital, inaugurado em fevereiro de 2006, sem a existência
de processos físicos utilizados à época. Na unidade, as
documentações eram recebidas via internet ou mídia digital
(CD ou disquete) e a tramitação realizada pela rede. Quando
a parte não tinha condições de apresentar o arquivo no
formato exigido, a própria secretaria da vara procedia a
digitalização das peças. Os atos processuais também eram
certificados por meio de assinatura digital, o que trazia
segurança aos magistrados, servidores e jurisdicionados.
O processo digital da unidade seguia o modelo desenvolvido
pelo Conselho Nacional de Justiça, à época desenvolvido
por meio de parceria entre tribunais estaduais, federais e a
então Presidente do CNJ, Ministra Ellen Gracie Northfleet.
A parceria foi selada em maio de 2006.
Novos avanços foram conquistados nos anos que
se sucederam, durante a gestão 2007/2009, capitaneada
pelo Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa, ao serem
diversificados os investimentos em tecnologia. Em setembro
de 2007 o Judiciário mato-grossense deu seu primeiro

passo na era virtual com a implantação do Processo Judicial
Digital (Projudi), instalado em projeto-piloto no então
Juizado Especial do Planalto (atualmente 5º Juizado Cível
de Cuiabá). A instalação ocorreu no dia 26 de setembro,
data em que se comemora o aniversário da Lei de Criação
dos Juizados Especiais no Brasil (9.099/95). A partir daquele
marco, os processos em papel deixaram de existir na unidade,
com exceção dos que já haviam sido protocolados. Além da
agilidade na tramitação dos processos, a inovação trouxe
respostas rápidas à sociedade e ampliou o acesso à Justiça.
O Processo Judicial Digital foi desenvolvido pelo
Conselho Nacional de Justiça e adotado pelo Judiciário de
Mato Grosso. Depois de instalado no 5º Juizado Cível de
Cuiabá, foi expandido para todos os Juizados Especiais
Cíveis da Comarca da Capital e também para as Turmas
Recursais dos Juizados Especiais.
Paralelamente, esse período também foi marcado pelo
desenvolvimento de novos programas que complementavam
a seguridade e a credibilidade impressas na entrega dos
serviços judiciários. Um exemplo é a biblioteca de segurança
(sistema Cérberu) para a gestão estratégica das credenciais
eletrônicas em todos os sistemas que exigem identificação
de usuários no Poder Judiciário. A medida possibilitou
integração de cadastros com o sistema de gestão de pessoas
e criou condições para o desenvolvimento de novas
funcionalidades e serviços. Na mesma ocasião, também
foi construído um sistema de Cálculo Penal On-line para a
Corregedoria-Geral da Justiça. O programa era inédito no
país e uniformizou o alcance do resultado conclusivo do
cálculo penal, tarefa que, até então, era manual e ficava a
cargo de servidores das varas criminais.
Já em 2009, o Poder Judiciário de Mato Grosso iniciou os
trabalhos de expansão do Projudi para os Juizados Especiais
das comarcas do interior do Estado. Esse investimento
na instalação e usabilidade do programa tornou a
Instituição um dos cinco polos tecnológicos nacionais
para o gerenciamento do sistema de suporte ao Projudi. O
TJMT passou a funcionar como uma fábrica de softwares,
permitindo a resolução local de questões operacionais
relativas ao sistema e possibilitando a solução de eventuais
problemas tanto dentro do próprio Órgão quanto para outros
tribunais do país. Era presidente, à época, o Desembargador
Mariano Alonso Ribeiro Travassos.
Ainda na mesma gestão, a partir do dia 7 de janeiro de
2010, todos os processos ajuizados no Poder Judiciário de
Mato Grosso passaram a dispor de numeração única, desde
a protocolização até o trâmite final, fosse ele em Primeiro ou
Segundo Grau, ou, ainda, em Instância Superior. A exigência
por numeração única constava da Resolução nº 65/2008 do
Conselho Nacional de Justiça.
Sob a presidência do Desembargador José Silvério
Gomes, em 2010, o TJMT adotou o sistema HermesMalote Digital como sistema oficial para comunicações

entre o TJMT e o Conselho Nacional de Justiça, tribunais
superiores, demais tribunais estaduais e comarcas do
Estado. Também foi automatizada a lavratura e publicação
de todos os acórdãos a partir do desenvolvimento de uma
nova funcionalidade do Sistema Proteus. A medida permitiu
que os acórdãos dos processos fossem publicados em até 10
dias após a sessão, trazendo mais celeridade aos andamentos
processuais e também cumprindo uma meta prioritária
do CNJ. Em janeiro de 2011, ainda no mesmo biênio
administrativo, foi concluído o trabalho de conexão das
comarcas à internet e 100% das comarcas mato-grossenses
foram conectadas à rede. A Comarca de Tabaporã finalizou
o ciclo de instalação recebendo o link de acesso à internet
via wireless/rádio.
Em 2012, o TJMT constatou a necessidade de substituir
o programa utilizado para o Gerenciamento de Acórdãos
(Geacor) pelo Primus e os sistemas de Gerenciamento de
Documentos (Gedoc) e Atenas pelo Controle de Informações
Administrativas (CIA). Tanto o Primus quanto o CIA
são soluções caseiras, isto é, construídos pela equipe do
Judiciário mato-grossense, para atender às necessidades das
áreas da Instituição. Nesse mesmo período, foram realizados
grandes investimentos em renovações de licença, ampliação
da capacidade de armazenamento de dados e aquisição de
novos equipamentos de gerenciamento de redes internas e
wireless.
Em 2013, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi
classificado como o segundo do país em excelência na área de
tecnologia da informação, segundo avaliação realizada pelo
Conselho Nacional de Justiça entre junho e agosto desse ano.
Na ocasião, o parque tecnológico do TJMT foi classificado
como aprimorado depois da avaliação de cinco pilares, quais
sejam: tecnologia, força de trabalho, automação, governança
de TI e capacitação de pessoal.
Nos anos que se seguiram incidiu grande investimento
em melhoria da conectividade, velocidade e segurança
na transmissão de conteúdos; vultoso investimento em
infraestrutura de tecnologia; expansão na cultura de
filtragem e análise de dados; aprimoramento da governança
de TIC e ampliação da capacidade de armazenamento
de dados do Poder Judiciário mato-grossense, a fim de
transformá-lo em uma instituição cada vez mais célere.
A maior parte deles visando à eficiência da implantação do
Processo Judicial Eletrônico, que ocorreu em 2011, e evoluiu
ano após ano até se tornar o sistema oficial do PJMT, em
2018.
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Processo Judicial Eletrônico:
o fim dos processos físicos e o
início de uma Justiça mais célere e eficiente

A

incessante busca pelo aprimoramento da
prestação jurisdicional apontou ao Poder
Judiciário de Mato Grosso, em 2011, um novo
desafio. A adoção de um sistema recém-lançado
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conhecido
como Processo Judicial Eletrônico (PJe), que chegava
para revolucionar a forma como o país conduz seus
processos judiciais. A Justiça Estadual de Mato Grosso
foi especialmente convidada pelo CNJ para integrar o
lançamento do sistema, cuja implantação começou pelos
processos cíveis.

A regulamentação do PJe no âmbito do PJMT ficou
expressa na Resolução nº 022/2011/TP, assinada pelo
Desembargador-Presidente, Rubens de Oliveira Santos Filho,
ad referendum do Tribunal Pleno. Da documentação, denotase que os efeitos repercutiram a partir do dia 5/12/2011,
“considerando o Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº
3/2010, firmado com o CNJ, que prevê, na Cláusula Primeira,
a adesão do Poder Judiciário de Mato Grosso às ações
atinentes ao desenvolvimento do sistema de Processo Judicial
eletrônico (PJe) a ser utilizado em todos os procedimentos
judiciais.” (Resolução 022/2011/TP). Vejamos parte do teor
da citada Resolução:
Art. 1º Implantar, a partir de 05/12/2011, o Processo Judicial
eletrônico – PJe.
Parágrafo único. O PJe é o conjunto de arquivos eletrônicos
correspondentes às peças, aos documentos e aos atos
processuais que tramitam por meio eletrônico, nos termos
da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. [...]
Art. 19 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 05/12/2011, revogadas as
disposições contrárias.
Cuiabá, 22 de novembro de 2011.
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Presidente
do Tribunal de Justiça

Jocil Serra | 2011 | Comunicação do TJMT

Logomarca do
Processo Judicial
Eletrônico (PJe),
utilizada desde a
sua instalação até
a atualidade

Cerimônia de instalação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no Juizado de Fazenda Pública, em 5 de dezembro de 2011, no Fórum de Cuiabá, durante a gestão
do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
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formato mais ágil e menos burocrático na tramitação de
processos.
Em 17 de maio de 2016, pela primeira vez um recurso de
Segundo Grau de jurisdição foi julgado virtualmente com a
utilização da plataforma do PJe, tornando a data um marco
histórico para o Judiciário mato-grossense. A inovação
se deu quando do julgamento de um Agravo Regimental
Cível na então Quarta Câmara Cível de Direito Público
que era formada pelos desembargadores Luiz Carlos da
Costa (presidente), José Zuquim Nogueira (vogal) e Antônia
Siqueira Gonçalves (vogal). Em outubro de 2016, alcançou-se a meta de instalar a ferramenta em todas as unidades
julgadoras do Tribunal de Justiça naquele ano.
Em 2018 o TJMT deu mais um passo rumo à
consolidação do PJe. A Resolução nº 3/2018 aprovada em
sessão colegiada pelo Pleno do TJMT, sob a presidência
do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, disciplinou um
conjunto de rotinas no âmbito de Primeiro e Segundo Graus,
além do uso do Processo Judicial Eletrônico, consolidando o
direcionamento estratégico do Poder Judiciário.
Com 101 artigos, o documento regulamentou desde
aspectos simples da rotina, como conferência da arrecadação
das custas em Primeiro Grau, até diretrizes estratégicas para
a expansão do PJe. A Resolução consolidou o fato de que o
PJe seria, dali em diante, o único sistema utilizado pelo Poder
Judiciário de Mato Grosso para tramitação de processos e
todos os demais sistemas se tornariam legados, que poderiam
admitir investimentos de manutenção necessários, mas
apenas enquanto a vida útil deles não se esgotasse.
Parte do esforço da gestão, à época, foi canalizada para a
convergência do acervo de processos físicos em tramitação
no Primeiro e Segundo graus para o PJe, por meio da
digitalização dos processos e inserção de dados no sistema.
O serviço era realizado de forma delicada e minuciosa:
começava no cadastramento do processo (protocolo) e,
em seguida, era higienizado (retirados os grampos, clipes,
anotações e dobras).
Alair Ribeiro | 2016 | Comunicação do TJMT

Mato Grosso foi um dos pioneiros no processo com a
implantação do PJe, primeiramente, no Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá, no Juizado Especial de
Barra do Bugres e, em seguida, a expansão para a Segunda
Instância. À época, em 2011, o Judiciário mato-grossense foi
considerado modelo nacional na implantação desse sistema
único para a Justiça Nacional.
Em 2013, sob o comando do Desembargador Orlando
de Almeida Perri, em cumprimento à Resolução 185/2013
do CNJ, foi impulsionada a interiorização do sistema para
as demais comarcas de Mato Grosso. Com a política de
interiorização voltada para a Primeira Instância, o PJe foi
estendido para o Juizado Especial de Campinápolis. De
forma experimental, apenas para a competência de Mandado
de Segurança, e envolveu outras 19 varas com competência
cível e de Fazenda Pública no Estado.
A partir de 2015, o Judiciário Estadual promoveu intenso
investimento na expansão do PJe, com diversas iniciativas
voltadas à consolidação do sistema, deixando para trás
a era do processo físico e adotando progressivamente a
versão eletrônica. No biênio 2015/2016, capitaneado pelo
Desembargador Paulo da Cunha, foi lançado o hotsite
dedicado ao sistema (http://www.tjmt.jus.br/pje/#). A
página foi elaborada levando em consideração aspectos de
acessibilidade, informações de como o sistema PJe colabora
com a questão socioambiental e também a necessidade de
informar quanto às ações já realizadas e as que ainda irão se
concretizar. A medida também enverga mais transparência
às ações do Comitê Gestor.
Como o projeto cresceu, foi necessária a criação
de um Comitê Executivo de Implantação do Processo
Judicial Eletrônico, o qual ficou sob a coordenação do juiz
auxiliar da Presidência, João Thiago de França Guerra.
Além da Coordenadoria de Tecnologia da Informação,
foram incluídas nas ações as coordenadorias Judiciária, de
Comunicação, de Infraestrutura, da Escola dos Servidores,
da Escola da Magistratura e da Corregedoria-Geral da
Justiça.
Foi em 18 de janeiro de 2016, a partir das 12 horas, que,
pela primeira vez, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) passou
a ser utilizado pela Segunda Instância do Poder Judiciário
de Mato Grosso. O TJMT, mais uma vez, saiu na vanguarda
da instalação do programa no segundo grau. No primeiro
momento, a plataforma foi instalada nas Turmas de Câmaras
Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, além da
Terceira e Quarta Câmaras Cíveis de Direito Público. A meta
para 2016, porém, é implantar o PJe em todo o Segundo
Grau.
Inicialmente o sistema passou por um período de
facultatividade, que durou 30 dias, durante o qual a
utilização era opcional. A partir de 22 de fevereiro daquele
ano, a utilização do sistema passou a ser obrigatória nessas
Câmaras, e todos os recursos relacionados a processos
que tramitavam no PJe em Primeiro Grau de jurisdição
necessariamente passaram a ser protocolados no sistema.
A ferramenta trouxe ao Segundo Grau de Jurisdição um

Digitalização ajudou a diminuir o número de processos
físicos nas varas de Mato Grosso (2016)
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Digitalização dos processos físicos (2016)

Depois, vinham os processos de digitalização, validação
(conferência página por página), indexação (uma nominação
de todas as peças do processo) e envio eletrônico do arquivo
com o processo, na íntegra, já digitalizado. O processo físico
era devolvido para a secretaria do órgão julgador detentor
dos autos.
Paralelamente ao trabalho de digitalização, o Judiciário
investia em tecnologia para que as comarcas suportassem
melhor o uso e desempenho do sistema. Dentre as mudanças
estavam a implementação de links de internet mais potentes,
com um caminho mínimo de 8 megas para cada comarca,
ampliando em até 16 vezes a capacidade e a velocidade de
acesso de algumas unidades. Comarcas maiores passaram
a receber 32 megas. Já a Comarca de Cuiabá recebeu dois
canais de acesso à internet, cada um com capacidade de
1 gibabyte, dobrando, assim, sua capacidade.
Em 10 de setembro de 2018, o sistema teve a versão
alterada para 2.0, respeitando a recomendação do Conselho
Nacional de Justiça. A nova versão trouxe progressos
ainda maiores, como facilidade de distribuição e gestão do
processo sem a necessidade do sistema Java para assinatura,
liberdade para uso de qualquer navegador, organização de
tarefas em novos painéis de trabalho e, ainda, assinatura
mais rápida de documentos.
Assim como na ocasião da implantação, foi necessária
uma série de ações coordenadas para treinamento do público
interno e externo, para que aprendessem a lidar com a
ferramenta. O Tribunal de Justiça construiu e liberou uma
plataforma de autocapacitação em que era permitido ao
operador fazer seu treinamento no momento e local que mais
lhe aprouvesse.
Para alcançar a maior quantidade de pessoas possível
e em menor tempo, foram utilizadas as redes sociais
e plataformas como YouTube para realizar a troca de
experiência. A ação foi extensa e alcançou pessoas de todo o
Estado.
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Como forma de se aproximar cada vez mais do público
usuário do sistema, no ano de 2018 foram lançadas duas
importantes ferramentas: o Portal de Jurisprudência (http://
jurisprudencia.tjmt.jus.br/), que integrou jurisprudência do
PJe ao acervo de pesquisa de todo o Poder Judiciário matogrossense, e, ainda, o aplicativo para celular PJMT Serviços,
que permitia ao usuário consultar pautas de julgamento,
monitorar o funcionamento do PJe, verificar a distribuição
de processos e mandados dos oficiais de justiça, além de
prover acesso a documentos por meio de leitor de QR Code.
No ano seguinte, 2019, sob a liderança do Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha, emergiu o desafio de concluir
a gestão (em dezembro de 2020) com 100% das unidades
judiciais virtualizadas, tanto na esfera cível quanto na
criminal, além de digitalizar boa parte do acervo físico e,
consequentemente, migrá-la para o PJe.
Atendendo chamado do Conselho Nacional de Justiça,
a gestão iniciou com um desafio a mais, qual seja, a
implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(Seeu) em 100% das unidades com competência para o
processamento de ações de execução penal. O desafio foi
aceito e superado, na medida em que, em poucos meses,
todos os executivos penais que tramitavam no Estado de
Mato Grosso (42.175) foram digitalizados e inseridos no
sistema Seeu, alterando, assim, a realização da execução
penal e tornando o TJMT referência nacional na implantação
do sistema.
O Poder Judiciário de Mato Grosso também buscava
maior aproximação entre a Justiça Estadual e a sociedade,
intensificar a celeridade processual por meio de inovações
tecnológicas e de gestão, além de ampliar a efetividade
jurisdicional e a eficiência administrativa.
O Judiciário se movimentava com a chegada de uma
nova versão do PJe, a 2.1, a qual possibilitou a utilização da
arquitetura em nuvem, permitindo a utilização de serviços
em API (Application Programming Interface, que são rotinas
de programações para acesso a um aplicativo de software
baseado na web).
Essa nova versão também representava mais um grande
avanço tecnológico em sua história, pois desta vez iria
permitir também a tramitação de processos criminais.
Assim, a implantação do módulo criminal foi, inicialmente,
instalada como projeto-piloto na Comarca de Santo Antônio
de Leverger, seguindo determinação presidencial, às 00 horas
do dia 11 de novembro de 2019.
Na sequência, cronogramas de expansão e de treinamento
foram construídos para que a implantação do módulo
ocorresse sistematicamente, alcançando todas as comarcas
do Estado em pouco tempo. Com uma organização prévia,
foi possível analisar os avanços e eventuais necessidades de
modificações no curso das implantações.
Os resultados foram quase imediatos. Em apenas três
meses de instalação, processos criminais que tiveram
início no meio eletrônico já estavam sendo sentenciados,
demonstrando enorme ganho em celeridade processual,
uma das vantagens da extensão do sistema. Outras áreas
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do Judiciário também eram beneficiadas com a evolução
do sistema, como é o caso da Central de Precatórios, cujos
processos passaram a tramitar pelo PJe.
O ano de 2019 foi considerado o das inovações voltadas
para a melhoria do PJe nacional, ocasião em que diversas
delas criadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e depois
aplicadas em outros tribunais do país. Dentre elas estão
a Ui.kit.PJe, nova interface para sistemas nacionais do
CNJ, com maior acessibilidade e melhorias na usabilidade.
A ferramenta foi desenvolvida por técnicos do Poder
Judiciário de Mato Grosso, os quais atuaram em conjunto
com o CNJ, para desenvolver um novo layout para o PJe –
versão 3.0, com a utilização da UI.kit.PJe. Com esse kit de
aperfeiçoamento foi possível dar a mesma ‘roupagem’ que
o PJe usava aos seus diferentes módulos, como o Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Sistema
Eletrônico de Execução Unificada (SEEU, implantado em
Mato Grosso como modelo para o país) e Escritório Digital,
por exemplo.
Nesse ano também surgiu no Judiciário de Mato
Grosso a clusterização do banco de dados do PJe, iniciativa
registrada no portal de governança do CNJ, a única
no Brasil com intuito de melhorar a performance e a
estabilidade do PJe. A clusterização é uma tecnologia que
permite a agregação de vários servidores de aplicação com
balanceamento de carga, os quais trabalham como um
só. Ela confere maior capacidade de processamento de
requisições, sem que seja necessário realizar uma parada no
ambiente tecnológico.
Em termos de acessibilidade, foram feitos
aperfeiçoamentos para que a plataforma e seus módulos
passassem a ser acessados e utilizados por pessoas com
deficiência, principalmente visual. Isso porque a nova
ferramenta tornou o sistema mais intuitivo e amigável, com
acesso e navegabilidade mais fáceis e agradáveis por parte
dos usuários que utilizam o PJe tanto pelo computador como
pelo smartphone.

Evolução do
aplicativo do
TJMT coloca
serviços
primordiais na
palma da mão do
cidadão (2020)

Na mesma toada, o aplicativo ClickJud-MT foi lançado
em outubro de 2019, reunindo em um só lugar todos os
serviços do Poder Judiciário, acessíveis por meio de um
aparelho de celular. Responsivo, inteligente e com fácil
navegação, o ClickJud-MT também facilitou aos operadores
do Direito o acesso ao PJe por meio de aparelhos móveis de
telefonia.
Outra inovação foi o PJe Token, lançado pelo CNJ e
adotado pelo Judiciário de Mato Grosso em dezembro
de 2019. A ferramenta agilizou ainda mais o trâmite de
processos pelo PJe, na medida em que permite que os
magistrados assinem despachos, decisões monocráticas
e acórdãos, e também que servidores e estagiários
impulsionem os processos, tudo por meio do celular, com
total segurança.
Concomitante à implantação do PJe criminal, ainda no
ano de 2019 o Judiciário implantou o PJe cível nos Juizados
Especiais de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que
ainda não trabalhavam com o sistema. Assim, em 24 de
junho a plataforma foi instalada nos Juizados Especiais
Cíveis do Cristo Rei e do Jardim Glória, ambos em Várzea
Grande.
No mesmo ano foi intensificada a sequência de
digitalização de processos físicos que, no início de 2019,
representavam 700 mil em todo o Estado, ou seja, 70% de
todo o acervo existente. Depois de transformadas em dados,
essas informações eram inseridas no PJe, visando, assim, ao
progressivo desligamento dos sistemas legados e à atuação
no eixo Melhoria na Eficiência Operacional e Jurisdicional
estabelecido no plano de Gestão 2019/2020. A iniciativa
estava, ainda, alinhada aos Macrodesafios (2015/2020) do
Poder Judiciário (Resolução nº 198/2014-CNJ).
Uma das primeiras unidades judiciárias a finalizar
o acervo que tramitava em papel e transformá-lo em
totalmente virtual foi a 1ª Vara de Família e Sucessões de
Cuiabá. Ela foi escolhida pelo parco número de processos
físicos (317), pois o objetivo era fazer um projeto-piloto,
utilizando uma ferramenta chamada DPF – digitalização
de processos físicos, que servia para transportar as
informações físicas para o Processo Judicial Eletrônico. Esse
instrumento proporcionava ambiente controlado, com testes
de digitalização, indexação e distribuição dos processos.
Em 2019 todas as Varas de Família e Sucessões de Cuiabá
foram digitalizadas e o acervo inserido no PJe, assim como a
2ª Vara Especializada em Direito Bancário, a 10ª e 9ª Varas
Cíveis de feitos gerais de Cuiabá, o que representou 8.854
processos e 2.498.920 (dois milhões quatrocentos e noventa e
oito mil, novecentos e vinte) folhas digitalizadas.
O sucesso das primeiras ações permitiu que o projeto
fosse conduzido para acervos maiores, medida ocorrida
com os 40 mil executivos fiscais que tramitavam na forma
física na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. Por
meio de um mutirão, todas as ações foram digitalizadas e
transformadas em processos virtuais.
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Força-tarefa de servidores digitalizou acervo de 40 mil processos físicos que tramitavam na Vara de Execução Fiscal de Cuiabá

No Segundo Grau, a digitalização dos processos
continuava sendo realizada. De janeiro a agosto de 2019, em
apenas oito meses já haviam sido migrados do meio físico
para o virtual pelo menos 16 mil processos. Grande parte
do trabalho era feita dentro de um programa de inclusão
social, utilizando profissionais terceirizados surdos, uma
parceria com a Universidade Livre para a Eficiência Humana
(Unilehu).
Os processos de precatórios e as requisições de pequeno
valor (RPV) que tramitavam no segundo grau de jurisdição
também foram digitalizados, conforme a Portaria nº
731/2019, expedida pelo Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha.
Às vésperas de finalizar o ano de 2019, pela primeira
vez desde a implantação do PJe, o número de processos
eletrônicos na Primeira Instância superou a quantidade de
feitos físicos em Mato Grosso, demonstrando a consolidação
do uso da tecnologia no gerenciamento processual.
Na ocasião, das 946.459 ações em trâmite na Primeira
Instância, 508.290 eram eletrônicas e 438.169, físicas. Em
2018, inversamente, 472.536 feitos tramitavam de maneira
eletrônica e 539.969 de maneira física. Na Segunda Instância,
em 2018 o número de processos eletrônicos já havia superado
o de físicos (29.298 x 12.749). Em 2019, entretanto, a diferença
se tornou ainda mais significativa: eram 35.608 processos
eletrônicos e apenas 4.459 físicos.
No início de 2020, mais uma melhoria agregada ao PJe
imprimiu maior celeridade ao trâmite processual e aumentou
a eficiência do programa. A ferramenta Automatização da
Certidão de Trânsito em Julgado foi acoplada ao sistema,
permitindo a certificação de trânsito em julgado dos
processos, de forma autônoma. O trabalho, que antes era
feito manualmente, passou a ser realizado a partir de um
clique no programa.
Nesse mesmo ano, uma pandemia provocada pelo novo
coronavírus alterou o curso da vida em todo o planeta,
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trazendo consequências drásticas para o funcionamento
de empresas privadas e instituições públicas, visto que o
isolamento social era a única e mais indicada forma para
conter o avanço da Covid-19 (doença provocada pelo vírus).
Neste cenário, o Poder Judiciário foi obrigado a cerrar
suas portas em 20 de março de 2020, medida prevista nas
Portarias-Conjuntas nº 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020.
Com praticamente 100% de sua força laboral em home
office (teletrabalho) o Judiciário viu a necessidade de se
reinventar para poder cumprir a missão de entregar justiça
e preservar a paz social, atendendo as demandas de antes e
durante a pandemia.
Durante o período da pandemia provocada pela Covid-19
(novo coronavírus), a tramitação totalmente virtualizada dos
processos foi imprescindível para a entrega de uma justiça
rápida e efetiva. Por conta da constituição desse capital
tecnológico, foi possível realizar audiências de julgamento
virtuais, sessões plenárias virtuais e por videoconferência,
liberação de alvarás, capacitações por videoconferência do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), audiências de conciliação
virtuais, dentre outras ações.
As portas fechadas não impediram que o Judiciário
mato-grossense atingisse posição de destaque no ranking de
produtividade semanal aferido pelo Conselho Nacional de
Justiça, nesse período de afastamento social. Dentre os 24
tribunais estaduais mais produtivos, a Justiça mato-grossense
chegou a ocupar a oitava colocação, sendo superada, em
maioria, por tribunais de grande porte.
Considerado um Tribunal de médio porte, o resultado
demonstrou que, mesmo no momento de incertezas
vivenciado à época, Mato Grosso se manteve inovando
em diversos aspectos como, por exemplo, a extinção das
Cartas Precatórias para a prática de atos menos complexos
e meramente ordinatórios a partir da implantação de fluxo
específico no PJe.

Presidente, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
a medida foi possível porque todas as áreas compreenderam a
importância da transformação digital no Judiciário estadual.
“Essa mudança de concepção possibilitou a construção
de uma matriz de responsabilidade e um modelo de
governança, na qual as diversas áreas do Judiciário estadual
se encontram empenhadas em realizar. Hoje é um dia
histórico para o Poder Judiciário de Mato Grosso. Essa data
será lembrada como a que todas as unidades judiciárias
passaram a operar o Processo Judicial Eletrônico (PJe).”
(Comunicação, 17.08.2020 09:50, Ligia Saito)

Judiciário tem menos de
1% de processos físicos
Em 11 de novembro de 2020, o Primeiro Grau matogrossense tem exatamente 873.707 processos em tramitação,
sendo que a esmagadora maioria desse total, qual seja,
665.720 processo (76,19% do acervo), tramita exclusivamente
de forma virtual e outros 206.060 (23,58%), de modo híbrido.
A quantidade de processos físicos é mínima, representada
por apenas 1.927 ações, ou seja, 0,22% de todo o acervo.
Ao desmembrar o número de processo virtuais, temse 462.158 (52,90%) cadastrados no PJe e 132.291 (15,14%)
no Sistema Apolo. Os demais 72.291 processos (8,27%),
tramitam em outros Sistemas como Seeu, Projudi e Turma
Recursal.
O Judiciário mato-grossense é 99,8% digital e,
consequentemente, mais moderno, acessível, célere e
transparente.
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Os Cejuscs receberam o PJe para atuar nas causas pré-processuais, possibilitando que, no período de pandemia, o
cidadão continuasse contando com o Poder Judiciário para a
solução de conflitos sem a necessidade de judicialização.
Ainda, em busca de manter o aperfeiçoamento, entregou-se à sociedade o Sistema de Cálculos, na web, que também
interage com o internauta de forma ágil, facilitando, assim, a
realização dos cálculos dos débitos judiciais e dos valores que
necessitam ser atualizados nas Requisições de Pequeno Valor
(RPV) e Precatórios.
Em julho de 2020 foi lançado o CIA virtual, para
utilização nas sessões administrativas do Conselho
da Magistratura e do Órgão Especial, além do portal
administrativo virtual, que permite o protocolo dos
expedientes administrativos de modo virtual, com acesso
para o público interno e externo.
Mesmo com todas as adversidades, o plano de expansão
do PJe foi mantido como previsto, cumprindo acelerado
processo de implantação, capacitações online, tutoriais em
vídeo e utilização das mais diversas tecnologias para garantir
a comunicação com servidores, magistrados, membros do
Ministério Público e da advocacia.
Assim, em 17 de agosto de 2020, o Poder Judiciário
finalizou a implantação do sistema Processo Judicial
Eletrônico (PJe) nas 341 unidades judiciárias do Estado,
dando fim ao processo de expansão do sistema. Ao dar
acesso aos Juizados Especiais das comarcas de Barra do
Garças e de Barra do Bugres, a Instituição conquistou a meta
de ter o sistema instalado em 100% das unidades judiciárias,
trazendo mais celeridade ao trâmite dos processos cíveis e
criminais em todo o Estado.
Inicialmente, o prazo para finalizar a implantação do PJe
nas unidades do Estado era dezembro de 2020. Entretanto,
em menos de oito meses, a administração conseguiu
expandir para 90% das varas e juizados, tendo em vista que
os outros 10% foram concluídos em 2019. De acordo com o

Capacitação do
PJe: mesmo com as
portas fechadas, em
meio à pandemia,
continuaram os
treinamentos por
videoconferência
para as comarcas
(18 de março de 2020)
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Implantação do sistema
de arrecadação ligando
as comarcas ao TJ, em
atendimento ao Funajuris;
automação do sistema
de concurso desde a
inscrição até o resultado
final; e ainda melhorias
no sistema de pesquisa de
acórdãos e protocolo.

Grande remodelação da
área de Informática do
TJ. A medida alcançou
a Vara de Execuções
Penais, representando
uma evolução para o
sistema penitenciário e
permitindo maior controle
da condição prisional do
reeducando.

1987-1989

1991-1993

Interligação em rede
dos setores do Tribunal
de Justiça, criação da
Intranet, fomento do
.
treinamento
a distância
para servidores e
implantação do Sistema
Atenas, gerenciador de
processos administrativos
na Segunda Instância.

1999-2001

1984

1989-1991

1995-1997

Início da Informatização
do TJMT para modernizar
a movimentações de
processos judiciais. A ação
serviu de modelo para o
TCE e ALMT.
A Comarca de Várzea
Grande foi a primeira a ser
beneficiada com a conexão
com o Tribunal de Justiça.

Nesse período, foram
finalizados sistemas
importantes para a área-meio do Tribunal de
Justiça, como o programa
utilizado na área de
Recursos Humanos, o
qual tinha a função de
gerir a vida funcional dos
servidores do Judiciário.

Criação dos sistemas
Apolo e Proteus
para gerenciar,
respectivamente,
processos judiciais nas
comarcas e no TJMT.
Também foi inaugurada
a página eletrônica do
PJMT.
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Implantação dos sistemas
Geacor e Gedoc. Nessa
gestão, também foram
interligados os Juizados
Especiais e o Fórum de
Várzea Grande com o
Tribunal de Justiça, via
Rede Wireless (por rádio).

A instalação do sistema
Projudi marcou a
história como o início
dos processos virtuais,
respostas rápidas à
sociedade e ampliação
do acesso à justiça.

2003-2005

2007-2009

2001-2003

2005-2007

Informatização das sessões
de julgamento do TJMT,
dos Juizados Especiais e
das Varas da Infância e
Juventude, realizada por meio
de programa de capacitação
de pessoal e consultorias
técnicas.

Destaque nacional
pelos investimentos
em informatização da
Instituição. O TJMT
foi o 2º tribunal no
país que mais adquiriu
computadores por usuário,
alcançando a marca de
1,08, enquanto a média
nacional era de 0,74
unidade por servidor.

2010
Adoção do programa
Hermes-Malote Digital
como sistema oficial de
comunicação entre o TJ
e os demais Tribunais,
bem como implantação
de nova funcionalidade
no sistema Proteus, que
permitiu a lavratura de
acórdãos em até 10 dias.
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Implantação do PJe,
primeiramente, no
Juizado Especial da
Fazenda Pública de
Cuiabá. À época, o
Judiciário mato-grossense
foi considerado modelo
nacional na implantação
desse sistema único para
a Justiça Nacional.

TJMT é classificado em
segundo lugar entre os
tribunais estaduais em
excelência na área de
tecnologia da informação.
Foram analisadas questões
como força de trabalho,
automação e governança
de TI, por exemplo.

2011

2013

2012

2015

Substituição do Geacor
pelo Primus, e dos
programas Gedoc e
Atenas pelo CIA. Os novos
sistemas foram construídos
pela equipe de tecnologia
do Judiciário matogrossense para atender às
necessidades das áreas da
Instituição.
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Lançamento do hotsite
PJe. A ação foi fruto de
grande investimento na
expansão do programa
e da necessidade de
dar mais transparência
à programação de
consolidação do sistema.

Primeiro julgamento de
recurso virtual pelo PJe
no TJMT, ocorrido na
então Quarta Câmara
Cível. No mesmo ano foi
instalada a ferramenta
em todas as unidades
julgadoras do Tribunal de
Justiça.

Adoção da versão 2.1
do PJe, que permitiu a
tramitação de processos
criminais; clusterização
do banco de dados do
PJe; TJMT cria layout da
versão 3.0 do PJe e, pela
primeira vez, o número de
processos virtuais supera
o número de processos
físicos.

2016

2019

2018
Resolução nº 3/2018
consolidou o PJe como
sistema para tramitação
de processos virtuais e
alteração da versão do
PJe para versão 2.0.
Os demais sistemas
foram declarados
legados.

2020
Com a chegada da
pandemia, o Judiciário
está com toda sua força
laboral em casa, mas o
trabalho não para.
Finalizou em agosto
a implantação do PJe
Criminal em todas as
comarcas e em novembro
foi lançado o Juízo 100%
Digital como projeto
piloto em 13 unidades
jurisdicionais.

Informatização transforma a entrega dos
serviços judiciários aos cidadãos – 1984-2020
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entrega de uma Justiça cada vez mais acessível e
efetiva move o Poder Judiciário de Mato Grosso
a implantar projetos e sistemas tecnológicos que
aumentem a sua aproximação com o cidadão,
aperfeiçoamento no fluxo de trabalho e diminuição no
número de processos em tramitação. Tais melhorias na
prestação jurisdicional passam por estratégias de inovação e
modernização que denotam transformações no entregar dos
serviços mais simples ou mais complexos.
Muitas dessas aplicações são percebidas pelo público
destinatário dos serviços por se manifestarem no âmbito
tecnológico ou jurídico. Há cerca de 20 anos, para verificar
o andamento de um processo, era necessário ir ao fórum
e ser atendido por um servidor, que pesquisava em uma
ficha de papel o devido local onde o processo se encontrava.
Todas essas ações demandavam tempo, primeiramente,
para o deslocamento, segundo, para aguardar a busca pelos
autos. Atualmente, com o investimento em inovações e
modernizações tecnológicas por parte da Justiça, as aferições
dos andamentos e as juntadas de documentos podem
ser feitas de qualquer local do país, a qualquer hora e até
diretamente do celular.
Já os investimentos administrativos e financeiros,
mesmo obtendo resultados expressivos, podem passar
despercebidos por aqueles que não vivenciam o cotidiano
da Instituição, mas, ainda assim, são primordiais na
garantia de uma justiça mais equitativa e com melhor
aproveitamento de seus recursos. É o caso, por exemplo,
dos projetos de acessibilidade para pessoas com deficiência,
implantados nos fóruns; de projetos como o Gestão
Arquivística que, por meio de uma tabela temporal, descarta
os documentos que não precisam permanecer arquivados,
otimizando, assim, o espaço físico existente nos fóruns; e
também o Gestão Matricial de Despesas, responsável pelo
gerenciamento das despesas realizadas no PJMT, por meio do
acompanhamento dos consumos, desdobramento dos gastos
e acompanhamento sistemático das contas.

18
R

A transformação do Judiciário, por meio da inovação
e da modernização, busca uma instituição melhor para
todos, mais aperfeiçoada, funcional, equitativa, humana,
transparente, eficaz, célere e econômica. Resultados que são
percebidos, por exemplo, quando é publicada nova edição
do relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) com a intenção de dar mais
transparência aos investimentos, produção e eficiência do
Judiciário brasileiro.
Os resultados obtidos pelo TJMT nesse anuário denotam
que os investimentos realizados pela Instituição em ações
inovadoras e modernizadoras estão trazendo resultados
concretos para a sociedade. No primeiro ano em que o IPC-Jus foi medido, 2010 (ano-base 2009), o CNJ manifestou
preocupação com o progressivo aumento do acervo de
processos do Judiciário Estadual em todo o país e Mato
Grosso não divergia do cenário nacional. Naquele ano, o
Tribunal Estadual alcançou 45% de produtividade, ficando
em último lugar dentre os tribunais de médio porte (10 no
total). Em 2011 (ano-base 2010), a situação foi ainda mais
crítica, tendo em vista que a produtividade do TJMT baixou
para 32%. A partir de então os índices foram melhorando de
forma global e, em 2015 (ano-base 2014), o IPC-Jus já estava
em 77,6%, alcançando, pela primeira vez, a chamada linha da
eficiência.
Em 2016 (ano-base 2015), o mesmo índice alcançou 88%,
enquanto a média nacional foi de 77%. Esse bom resultado
alçou o TJMT à posição de segundo tribunal mais produtivo
dentre as 10 instituições de médio porte. Consequentemente,
outros indicadores também haviam melhorado, a exemplo
da taxa de congestionamento, outro indicador importante
para o Judiciário Estadual. Nesse ano, foi alcançado o
menor índice da série histórica, isto é, 68,1%. Esse índice
representa um indicador que mede o percentual de casos que
permaneceram pendentes de solução ao final do ano-base em
relação ao que tramitou (soma dos processos pendentes e dos
baixados). Então, quanto menor a taxa de congestionamento,
melhores serão os resultados aferidos pelo tribunal.
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Resultado do IPC-Jus na Justiça Estadual, por Tribunal

Médio Porte

Grande Porte

TJPR
TJRS
TJRJ
TJMG
TJSP
TJDFT
TJMT
TJMA
TJCE
TJGO
TJBA
TJSC
TJES
TJPE
TJPA
TJAM
TJRR
TJAP
TJSE
TJRO
TJAC
TJAL
TJMS
TJTO
TJPB
TJPI
TJRN
Estadual

Pequeno Porte

48%
43%

52%
47%

Os resultados dos investimentos em inovação e
modernização do Judiciário estadual ficaram ainda
mais evidentes em 2017, quando foi publicado o Justiça
em Números, com base no ano de 2016. O TJMT tinha
alcançado, então, 95% de produtividade e eficiência, o que
o posicionou como primeiro colocado entre os 10 tribunais
de sua categoria e em quinto lugar dentre os 27 tribunais
estaduais do país. Em relação ao IPC-Jus da área judiciária,
o PJMT obteve índice de 81% no Segundo Grau e de 100%
no Primeiro Grau, figurando dentre os mais eficientes do
cenário nacional, ao lado de instituições consideradas de
grande porte como o TJ do Rio de Janeiro e do Paraná.
Nos dois anos que se seguiram, 2018 e 2019, o PJMT se
manteve como segundo colocado no cenário de médio porte,
mantendo a qualidade dos serviços ofertados à população.
Em 2018 (ano-base 2017), o Judiciário mato-grossense
alcançou o índice de 94% em eficiência, enquanto a média
nacional foi de 88%, ou seja, o Judiciário Estadual ficou seis
pontos percentuais acima da média.
Em 2019 (ano-base 2018), foram mantidos os 94% de
eficiência do Poder Judiciário, dessa vez com dez pontos
percentuais acima da média nacional, que foi de 84%.
Os bons resultados posicionaram novamente o Judiciário
mato-grossense como o segundo mais bem avaliado dentre
os dez tribunais estaduais de médio porte e, em âmbito
nacional, em oitavo lugar. A Instituição também apresentou
a melhor taxa de congestionamento da série histórica (anos-base 2009-2018), qual seja, 65,5%, índice melhor que o
obtido no ano anterior (66,1%). Quanto menor esse índice,
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81%
77%
86%
82%
74%
69%
64%
60%
59%
58%

67%
64%

75%

100%
100%

100%
95%
91%
86%
86%
82%

77%

Mato Grosso alcança 82%
de eficiência, segundo
Índice de Produtividade
Comparada na Justiça
Estadual. Fonte: Justiça em
Números 2016, p. 135

maior é a facilidade de a Instituição lidar com seu estoque
processual.
Ao longo dos anos, os presidentes destacaram a melhora
na eficiência com a somatória de investimentos. Dentre
eles, destacam-se os concursos para novos magistrados
e servidores, aumento do número de colaboradores
(juízes leigos, estagiários e conciliadores), mutirões feitos
pela Corregedoria-Geral da Justiça com foco na baixa
de processos, formatação de novos fluxos de trabalho e
aplicação de recursos em ferramentas tecnológicas.
O exemplar Justiça em Número 2020 (ano-base 2019) foi
divulgado em agosto desse ano e trouxe o Judiciário Estadual
com a menor taxa de congestionamento bruta dos 11 anos da
série histórica do PJMT. O índice, fixado em 64,6%, ascende
a Instituição ao segundo lugar dentre os 10 Tribunais de
Justiça estaduais de médio porte.

IPC-Jus – Comparativo anual de Tribunais de médio porte
IPC-Jus 2012

IPC-Jus 2013

(ano-base 2011)

IPC-Jus 2014

(ano-base 2012)

82%

TJDFT

77%

TJSC

(ano-base 2013)

86%

TJDFT

85%

TJGO

96%

TJGO
TJSC

82%

TJGO

75%

TJPA

77%

TJDFT

81%

TJPA

75%

TJSC

76%

TJPE

80%

70%

TJMA
62%

TJBA
TJCE

66%

TJMA
55%

TJBA

59%

TJES

51%

TJES

TJPE

50%

TJMT

TJMT

71%

TJCE

TJPE

44%

IPC-Jus 2015

TJMA

74%

TJPA

74%

TJCE

52%

TJMT

47%

TJBA

44%

94%
91%

TJDFT

86%
82%

TJMT

77%

TJMA

TJMT

77%

TJCE

48%

(ano-base 2016)

TJDFT

TJBA

58%

IPC-Jus 2017

(ano-base 2015)

TJGO

63%

TJES

IPC-Jus 2016

(ano-base 2014)

66%

74%
69%

95%

TJMT
TJDFT

78%

TJSC

77%

TJPA

76%

TJGO

71%

TJCE

75%

TJGO

TJSC

74%

TJBA

60%

TJES

67%
67%

64%

TJES

66%

TJSC

59%

TJPE

TJPA

66%

TJES

58%

TJCE

TJMA

TJPE

64%

TJPE

TJPA

62%

IPC-Jus 2018
100%
94%

TJMT
TJBA

88%
73%
71%

TJES

65%

TJPE
TJCE
TJPA
TJMA

59%
51%
46%
44%

62%
60%

IPC-Jus 2020

(ano-base 2018)

TJDFT

TJSC

TJBA

43%

IPC-Jus 2019

(ano-base 2017)

TJGO

TJMA

48%

65%

(ano-base 2019)

TJDFT

100%

TJBA

TJBA

100%

TJDFT

99%

TJSC

98%

TJMT

94%

TJES

85%

TJGO

77%

78%

TJMT

59%

TJGO

TJCE

58%

TJMA

55%

82%

TJES

TJSC

TJPA

100%

70%
67%
66%

TJCE

TJPE

54%

TJPA

57%

TJMA

52%

TJPE

56%
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Inovação e modernização judicial

a

Projeto Modernizar

O

s/a | Arquivo do TJMT

projeto de Modernização do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso foi originalmente
apresentado em março de 2001, na gestão do
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro. A ação propôs,
à época, um modelo de gestão que provocasse uma mudança
cultural nos quadros da mesma Corte de Justiça, com base
na ideia de que “a cultura pode ser idealizada e realizada
justamente numa época em que os servidores públicos têm
seus comportamentos ético-profissionais questionados por
grande parte da sociedade” (Proposta de Reajuste do Projeto,
p. 17).
O objetivo maior do projeto visou “obter meios para
reduzir o estoque e o tempo de tramitação de processos,
especialmente os afetos à Fazenda Pública, aumentando a
satisfação da sociedade em relação aos serviços prestados,
incrementando a receita estadual e cumprindo a missão
institucional de garantir a realização da Justiça, por meio da
atividade jurisdicional, visando à paz social” (ibid., p. 18).
O Projeto de Modernização, que pretendia colocar
o Poder Judiciário dentro de um padrão de eficiência,
sustentava-se em três grandes pilares: Gestão de Pessoas,
Tecnologia da Informação e Melhoria dos Procedimentos de
Trabalho.

Para implementar esse amplo Projeto de Modernização
no Judiciário mato-grossense, algumas atividades
tiveram que ser transformadas em novos Projetos (como
desdobramento do Modernizar), objetivando atuação direta
e eficaz na atividade-fim do Poder Judiciário, como é o caso
do Método O.R.D.E.M. Essa sistemática de trabalho tinha
por objetivo melhorar a estruturação e organização física
do ambiente de trabalho; produção mais eficiente, célere,
padronizada e satisfatória a todos; aprimoramento pessoal
e técnico dos servidores e magistrados; atendimento ao
público com eficiência e aumento do grau de satisfação e
motivação dos envolvidos no processo de produção.
O projeto previu, em sua fase de implantação, alcançar
metas audaciosas no que tange à celeridade dos processos
jurisdicionais, projetando o tempo máximo para tramitação
da ação distribuída a partir de 1º de janeiro de 2002: 2 anos,
na Justiça Comum de Primeira e Segunda Instâncias, e 6
meses nos Juizados Especiais. Da mesma forma, foi fixado
o tempo máximo para julgamento dos recursos recebidos
a partir de 1º de janeiro de 2002: 2 meses, nas Turmas
Recursais, e 6 meses no Tribunal de Justiça. O nível de
satisfação da sociedade, no que tange aos serviços prestados
pelo Poder Judiciário, igualmente, mereceu a seguinte
projeção: até dezembro de 2002, de 50%; acima de 70%, até
dezembro de 2003; e em 2004, acima de 85%.
A Comarca de Sorriso, por exemplo, mantinha um
estoque de 6.743 processos, em dezembro de 2001. Fixada
a meta de se chegar a 5.394 processos até 2002, o êxito
foi absoluto, visto que o resultado alcançado foi de 3.898
processos, ou seja, 110% do primeiro montante.
Na Vara da Infância e Juventude, a cargo da juíza titular à
época, Cleuci Terezinha Chagas, foi verificado um resultado
ainda mais surpreendente no interior do Programa de
Aperfeiçoamento do Gerenciamento da Rotina do Trabalho
do dia a dia – a Certificação ISO 9001, em fevereiro de 2003.

Seminário de lançamento do Projeto de Modernização (2001)
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Central de Conciliação
de Precatórios
s/a | Arquivo do TJMT

E

m 23 de outubro de 2007 foi criado, no Judiciário
estadual, mais um instrumento voltado para a
efetivação da Justiça – a Central de Precatórios. A
unidade foi instalada com o objetivo de resguardar os
direitos daqueles que têm créditos a receber do Estado,
municípios ou autarquias, na forma de precatórios. Instituída
pela Portaria nº 711/2007, o Juiz Onivaldo Budny foi o
primeiro a ser designado para assumir a função.
Para resolver os precatórios que ainda aguardavam
solução, a Central optou pela composição amigável, tendo
em vista que, nos próximos pagamentos, teriam valores
muito altos a ser quitados. A Prefeitura de São José do Rio
Claro foi a primeira instituição a participar de audiência de
conciliação, no dia 22 de janeiro de 2007, que resultou em
acordo.
Com apenas 10 meses o setor já comemorava resultados
expressivos ao pagar R$ 5,6 milhões a cidadãos credores,
sendo que outros R$ 5 milhões foram consignados para
pagamentos futuros e, aproximadamente, R$ 9,5 milhões
haviam sido sequestrados das contas de entes públicos
devedores. Os bons resultados obtidos pela Central foram
apresentados pelo presidente daquela gestão, desembargador
Paulo Inácio Dias Lessa, no I Encontro Regional do
Judiciário, como exemplo de boas práticas, realizado pelo
Conselho Nacional de Justiça em Cuiabá. Na ocasião, a
iniciativa foi tão bem recebida pelos participantes que foi
incluída na Carta de Cuiabá como sugestão de propostas
para a elaboração do planejamento estratégico nacional.
Nos anos que se seguiram, outras ações foram realizadas
para aumentar a conciliação e diminuir o débito dos
devedores. Dentre elas, um acordo de intenção com os entes
devedores para que fossem depositados os valores destinados
ao pagamento das dívidas, conforme previsto na legislação;
mutirões para conciliar as causas; auditorias realizadas
pelo Poder Judiciário nos cálculos e na metodologia dos
cálculos de correção dos precatórios; exclusão de precatórios
pagos, por meio de compensação junto à Procuradoria-Geral do Estado, mas que ainda constavam como ativos e,
ainda, trabalho dos presidentes do TJMT, junto ao Governo
do Estado, para o rigoroso cumprimento do repasse
constitucional para pagamento de precatórios.
Em 2015, o programa Sistema de Requisição de Pagamento
de Precatórios on-line deu mais rapidez aos cadastros desse
tipo de processos. Ele foi instalado em parte das Varas da
Fazenda Pública do Estado, locais onde tramitam 40% dessas
ações. O sistema permitiu que uma atividade que demorava
quatro meses, já que antes o envio dos ofícios era feito pelos
correios, passasse a gastar apenas cinco minutos, tempo

Juiz Onivaldo Budny na cerimônia de instalação da Central de Conciliação
de Precatórios em 23 de outubro de 2007, no TJMT

suficiente para ser cadastrado. Esses procedimentos também
imprimiram mais transparência, rapidez e eficácia no envio
de dados entre a comarca e o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso. Outro ganho trazido pelo programa é que, antes da
adesão, a ordem cronológica de pagamentos de precatórios
era feita de forma manual pela Secretaria Auxiliar da
Presidência do TJMT. Com a implantação do sistema, a
emissão da ordem passou a ser automatizada.
Em junho de 2019, os processos que tramitavam na
unidade foram digitalizados e inseridos no Processo
Judiciário Eletrônico (PJe), sistema utilizado para trâmite
dos processos e que oferece um Judiciário mais eficiente, ágil,
transparente e seguro à população. A medida foi prevista
na Portaria nº 731/2019. Ainda no mesmo ano, foi lançado
o Sistema de Requisição de Pagamento (SRP 2.0) com o
objetivo de permitir que os cálculos possam ser atualizados
diariamente, com juros e correção monetária. Atrelado
ao PJe, as informações podem ser acessadas pelas partes e
advogado da ação.
Em 2020, o Provimento nº 20/2020-CM alterou as regras
para o processamento e pagamento das Requisições de
Pequeno Valor (RPV) no âmbito da Primeira Instância do
Judiciário mato-grossense. A determinação foi necessária em
função do sistema que permite o cadastro e elaboração do
cálculo. Dentre as atualizações, está o fato de que o cadastro
e o cálculo para atualização da RPV serão realizados no Juízo
da execução, por meio do sistema eletrônico desenvolvido
pelo Tribunal de Justiça, denominado SRP.
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Varas Especializadas
com jurisdição estadual

C

eleridade, segurança e eficiência são alguns dos ganhos
que o Poder Judiciário de Mato Grosso conquistou
ao criar varas especializadas para a tramitação de
determinado nicho de ações. A dedicação exclusiva a uma
matéria restrita tem como resultado a alta especialização do
magistrado e demais profissionais que trabalham naquela
unidade judiciária, garantindo, assim, mais agilidade nos
trâmites processuais e garantia jurídica nas decisões.

Segunda Vara Cível de Cuiabá – Especializada
em Direito Agrário – Oriunda da necessidade de se
buscar a paz social no campo em um Estado com economia
eminentemente agropecuária, a unidade foi criada pela
Portaria nº 47/2008, sendo, posteriormente, referendada pelo
Órgão Especial e instalada em 24 de janeiro de 2008, em
Cuiabá. Tem competência estadual processar e julgar ações
que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro
do Estado, independentemente do local do litígio, bem
como ações que lhe são conexas, assim como os processos
concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e
rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o
processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência
dos conflitos agrários ou com eles relacionados. Para a
criação da vara, em 2008, o TJMT firmou convênio com
a Ouvidoria Agrária Nacional, entidade vinculada ao

s/a | 2019 | Arquivo do TJMT

Primeira Vara de Fazenda Pública de Várzea
Grande – Especializada em Saúde Pública Estadual –
uma das grandes inovações do Poder Judiciário foi a criação
de uma unidade com competência para julgar processos
referentes à saúde, em que um ente público figure no polo
passivo. A nova unidade trouxe agilidade e efetividade às
decisões judiciais.
A vara, criada pela Resolução nº 04/2019/TP, começou a
receber as ações de todo o Estado a partir de 30 de setembro
de 2019. Na ocasião, de acordo com a Corregedoria-Geral da
Justiça, 5.863 processos relativos à saúde pública tramitavam
nas 79 comarcas do Estado, entretanto, como a classificação
inicial fica a cargo da parte, esse número poderia ser ainda
maior.
Em novembro de 2020 havia na Vara da Saúde 7.475
processos tendo sido proferidas, em pouco mais de um ano,
1.197 sentenças e dadas 7.301 decisões (até 10/11/2020).

Com uma estrutura diferenciada, a Vara da Saúde conta
com auxílio do Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), composto
por três funcionários do Estado, com capacidade para prestar
informações técnicas para a apreciação do magistrado (em
novembro de 2020) e contava com seis funcionários da
regulação e dois funcionários da Farmácia de Alto Custo
que trabalhavam em esquema de revezamento, sendo dois
da regulação e um da farmácia por dia). A Vara da Saúde
também conta com o Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus)
que corresponde a um sistema de pareceres técnicos
elaborados por especialistas da área da saúde para ajudar
juízes a decidir sobre um pedido de medicamento ou outro
procedimento médico encaminhado à Justiça. Assim, NAJ
e NAT-Jus funcionam de forma complementar para que os
magistrados tomem a melhor decisão, podendo acatar ou não
o parecer da área técnica.

Poderes Judiciário e Executivo criam Núcleo de Apoio Judicial para ajudar na tomada de decisões sobre o que é emergente e também quanto ao controle de
medicamentos e de vagas em hospitais
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Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), que
auxiliou na estruturação física da unidade.

I

nstalado no Poder Judiciário de Mato Grosso por meio do
Provimento nº 8/2011/CM, o Grupo de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) tem, dentre
suas funções, a de atuar na melhoria do sistema prisional
do Estado. Depois de estruturada em 2014, foi realizado
um mutirão carcerário que envolveu a revisão de processos
de quase 10 mil recuperandos e inspeção dos seis maiores
estabelecimentos prisionais do Estado. A ação envolveu seis
juízes, à época.
Em 2016 foi editado novo Provimento (nº 11/2016)
que revogou o anterior e reinstituiu o GMF. O documento
considerou a Resolução nº 214/2015 do CNJ, que
regulamentou a organização e o funcionamento do Grupo
de Monitoramento e Fiscalização nos tribunais estaduais.
Nesse mesmo ano, o Desembargador Gilberto Giraldelli, por
aclamação do Tribunal Pleno do TJMT, assumiu a supervisão
do órgão, tendo em vista seu perfil pacificador e vasto
conhecimento das causas criminais.
Os trabalhos começaram com reuniões com o Governo
do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir o cumprimento
dos direitos dos presos, bem como visita às unidades
prisionais. Um dos problemas mais graves encontrados pela
equipe foi a superlotação nos presídios e cadeias públicas. O
problema se evidenciou na Penitenciária Central de Cuiabá
(PCE), onde foi constatada, à época, a existência de apenas
891 vagas, as quais abrigavam 2.225 recuperandos.

Álvaro Marinho | 2019 | Comunicação do TJMT

Sétima Vara Criminal de Cuiabá – Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a
Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra
a Administração Pública – A unidade foi criada pela
Portaria nº 47/2008, e, posteriormente, referendada pelo
Órgão Especial e instalada em 24 de janeiro de 2008, no
Fórum Desembargador José Vidal, em Cuiabá. O objetivo
da vara é dar resposta judicial ágil às medidas especiais de
investigação aplicáveis no combate ao crime organizado e à
corrupção, tendo em vista que esses processos têm grande
complexidade, seja na análise do crime ou no número de
pessoas envolvidas. A unidade tem jurisdição em todo o
Estado e atualmente é denominada Sétima Vara Criminal
(Resolução nº 23/2014-DTP). A competência do órgão é
processar e julgar delitos praticados por grupo criminal
organizado (Lei nº 9.034/95), bem como os delitos praticados
contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de
Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em
legislação específica (Leis nº 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98),
e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do
Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias
criminais de sua competência.
11ª Vara Criminal – Especializada em Justiça
Militar – Aprecia e julga os crimes militares definidos
em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil,
cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças, os referidos inquéritos, bem como as
cartas precatórias criminais de sua competência.

Grupo de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário

Presos da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, uma das várias unidades visitadas pelo GMF para
diagnosticar as necessidades existentes
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Em 2019, o Desembargador Orlando de Almeida Perri
assumiu o GMF e também começou os trabalhos para,
junto com os demais Poderes, encontrar uma solução
que trouxesse melhores condições de encarceramento
ao condenado. Em 28 de março de 2019, foi realizada
uma reunião com o Presidente e Corregedor-Geral do
TJMT, respectivamente, Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha e Luiz Ferreira da Silva; o Governador
Mauro Mendes; o Presidente da Assembleia Legislativa
de Mato Grosso, Eduardo Botelho; além de 40 juízes e
16 deputados estaduais.
No encontro, foi reafirmado o compromisso de
viabilizar soluções públicas para os problemas existentes no
sistema carcerário, principalmente quanto à superlotação
das unidades e, também, montar uma rede para que seja
possível, de fato, ressocializar os reeducandos e reinseri-los à
sociedade. O sistema prisional mato-grossense tinha, então,
12.453 reeducandos, mas apenas 6.329 vagas, ou seja, quase o
dobro de população carcerária para o espaço ofertado.
Para fazer o diagnóstico do sistema penitenciário,
durante 2019 uma comitiva liderada pelo Desembargador
Orlando de Almeida Perri, apoiado pelo Juiz Geraldo
Fernando Fidelis Neto, formada por juízes e representantes
do Judiciário, do Governo e das Prefeituras, visitou os
presídios e as cadeias públicas. Foram inspecionadas 40
comarcas, dispostas nos 11 polos judiciais do Estado. Nessas
mesmas oportunidades, o GMF conversava com advogados,
promotores de justiça, defensores públicos e empresários dos
municípios.
O mapeamento feito pelo Grupo de Monitoramento
resultou em 39 recomendações encaminhadas à Secretaria
Adjunta de Administração Penitenciária da Secretaria de
Estado de Segurança Pública (Sesp). Dentre elas, está a
destinação de materiais de construção para realização de
reparos em 22 unidades prisionais. Também foi verificada a
necessidade de 1.077 novos servidores, sendo a maioria em
Várzea Grande.
Em 18 de novembro de 2019, foi aprovada a construção
de novos raios nas unidades prisionais da Penitenciária
Central do Estado (PCE), em Cuiabá; Penitenciária Major
PM Eldo Sá Corrêa (também conhecida como Mata Grande),
em Rondonópolis; Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino
Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop e Penitenciária Major
PM Zuzi Alves da Silva, em Água Boa. A medida visou
também à criação de novas vagas, com o intuito de desafogar
a superlotação enfrentada pelo sistema e à construção de
salas de aula e oficinas de trabalho a fim de proporcionar
formas de devolver a dignidade dos reeducandos e
oportunidades de ter a pena remida.
A materialização desse acordo se deu em maio de 2020,
com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre o Judiciário mato-grossense e o Governo do
Estado, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do
Estado, Defensoria Pública Estadual e Ordem dos Advogados
do Brasil Seccional Mato Grosso. A medida assegurará
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investimento financeiro no sistema prisional, cujos valores
serão oriundos de recursos próprios do Governo e, também,
de acordos de leniência (pacto de natureza administrativa
celebrado entre infratores confessos e entes estatais).
Ainda, segundo o TAC, nos próximos três anos, serão
criadas quatro mil novas vagas no sistema prisional estadual,
incluindo um raio de segurança máxima na Penitenciária
Central do Estado, com celas individuais que isolarão
os líderes de facções criminosas. O Estado também deve
criar três unidades para cumprimento de pena no regime
semiaberto e a Penitenciária de Jovens e Adultos, em Várzea
Grande, bem como o Centro de Detenção Provisória, em
Peixoto de Azevedo.
O objetivo é que, após a construção das novas vagas,
seja possível melhorar a ressocialização dos detentos e,
consequentemente, reduzir a prática dos crimes.

Justiça pacificadora – Nupemec e Cejusc

E

m 2012 nascia o Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec),
criado pela Resolução nº 12/2011/TP e referendado
pela Lei nº 9.853/2012. Sediado no Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, o órgão foi criado com vistas à necessidade
de ampliar a disseminação da cultura da conciliação e da
mediação, instrumentos que propiciam a pacificação dos
conflitos, além de uniformizar os procedimentos para
instalação e condições de funcionamento dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos nas diversas comarcas do
Estado. Desde o início das ações, a Desembargadora Clarice
Claudino da Silva está à frente do Nupemec, orientando os
passos a serem trilhados na busca pela pacificação social.
Nesse mesmo ano, foram instaladas as Centrais de
Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso e também do Fórum de Cuiabá. A primeira
absorveu os processos para pacificação que estavam em
grau de recurso e a segunda recebeu as ações das varas e
juizados da Comarca da Capital. No ano seguinte, em 25 de
julho de 2013, foi instalado o primeiro Cejusc no interior
do Estado, na Comarca de Sorriso. Anos mais tarde, a
Central de Conciliação e Mediação de Cuiabá teve o nome
uniformizado aos demais Cejuscs.
Com os centros e as centrais, foi aberta mais uma
oportunidade de o cidadão buscar, no Judiciário, a resolução
de seus problemas, inclusive sem processo – são os chamados
casos pré-processuais. Nessas situações, as pessoas, antes de
propor um processo, podem se dirigir a um Cejusc e fazer
sua reclamação. O próprio órgão se encarrega de intimar
a outra parte, marcar a audiência e, juntos, encontrar uma
solução para a questão.

s/a | 2014 | Comarca de Diamantino | Arquivo do TJMT

A mediação e a conciliação consolidada proporcionaram
ao Judiciário mato-grossense o destaque no cenário nacional.
Em outubro de 2014 a Comarca de Diamantino realizou a
primeira sessão virtual de mediação, trabalho de vanguarda
que contou com o apoio do Nupemec. A sessão conseguiu
pôr fim a um processo de R$ 3 milhões, que tramitava desde
2008. No ano seguinte, em Sorriso, foi realizada a primeira
mediação virtual internacional, envolvendo parte que
morava na Espanha.
“As pessoas estão cada vez mais conhecedoras dos
métodos autocompositivos para solucionar seus conflitos
de interesse. Tanto é que a procura tem aumentado nos
Cejuscs vertiginosamente, exatamente porque existe uma
desburocratização e uma simplificação muito grande nestes
métodos. E os números revelam o quanto a aceitação tem
crescido.” Desembargadora Clarice Claudino da Silva
(Comunicação do TJMT, 27/07/2016, Mariana Vianna)

A política de tratamento adequado dos conflitos de
interesses no âmbito do Poder Judiciário ganhou reforço,
em 2017, com a criação e implantação do Núcleo Gestor de
Justiça Restaurativa (NugJur), seguindo proposta feita pela
presidente do Nupemec, Desembargadora Clarice Claudino
da Silva. A Justiça Restaurativa constitui-se de um conjunto
ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e
atividades próprias, que visam à conscientização sobre os
fatores motivadores de conflitos e violência e, por meio do
qual, os conflitos que geram danos concretos ou abstratos são
solucionados de modo estruturado. Desde 2015, ferramentas
da Justiça Restaurativa são utilizadas na Vara da Infância
e Juventude de Cuiabá, sobretudo em conflitos envolvendo
menores infratores.
Com vistas a concentrar todas as audiências dos Juizados
Especiais da Capital, foi instalado o Cejusc dos Juizados
Especiais em 2018. O órgão pratica técnicas de conciliação e
de mediação, caso necessário, buscando a autocomposição
(melhor solução para o conflito em questão) da maior parte
dos litígios que chegarem aos juizados. No local, também é
estimulada a conciliação de ações pré-processuais, a fim de
evitar a judicialização predatória das causas.
O estímulo da máxima utilização do capital tecnológico
do Judiciário mato-grossense permitiu que, no ano seguinte,
em 2019, fossem realizadas audiências de medição e
conciliação por videoconferência no âmbito do Segundo
Grau. A medida permitiu que partes que moravam em
cidades distantes da Capital participassem das audiências
da Central de Conciliação localizada no TJMT, por
meio de computador ou celular. A ideia era aumentar o
índice de acordos. No mesmo ano, foi instalado o Cejusc
Itinerante, que funciona no Juizado Especial Itinerante (JEI),
responsável pela ampliação da competência da unidade
para as causas do Direito de Família. A autorização para
instalação foi concedida pelo Conselho da Magistratura, por
meio do Provimento nº 12/2019-CM.

Juiz Anderson Candiotto realiza primeira mediação por videoconferência em
Diamantino (2015)

Já em 2020, uma inovação permitiu que a conciliação em
fase pré-processual pudesse tramitar pelo Processo Judicial
Eletrônico (PJe). Com essa medida, as partes puderam dar
início à conciliação de forma remota, sem necessidade de se
deslocar até a unidade. A medida foi lançada para atender
à necessidade de isolamento social por conta da pandemia
provocada pelo novo coronavírus, Covid-19, que assolou o
país e obrigou o Judiciário a fechar as portas em 20 de março
de 2020.
A solução foi possível diante do adiantamento
tecnológico experimentado pelo Poder Judiciário de Mato
Grosso, o qual permitiu que a entrega dos serviços judiciários
continuasse a ser prestada com eficiência durante o período
de pandemia. A implantação do módulo PJe pré-processual
foi regulamentada pela Portaria nº 270/2020, assinada pelo
Desembargador-presidente, Carlos Alberto Alves da Rocha.
A partir de abril, as audiências virtuais de conciliação/
mediação para procedimentos pré-processuais no Cejusc de
Segundo Grau começaram a ser realizadas com a utilização
da plataforma do Processo Judicial Eletrônico.
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Unificação de secretarias
de varas e câmaras

N

Mylena Petrucelli | 2020 | Comunicação TJMT

a busca pela celeridade no trâmite processual uma
nova solução foi encontrada pelo Judiciário de
Mato Grosso: a unificação de secretaria de varas, na
Primeira Instância, e de secretarias de câmaras julgadoras,
na Segunda Instância. Quando essa junção é realizada,
as unidades jurisdicionais (varas ou câmaras) continuam
existindo, o que muda é a execução do serviço na secretaria,
que passa a ser realizada em uma única estrutura física.
Dentre as unidades já unificadas na história do Poder
Judiciário mato-grossense, destaca-se o Núcleo de Execuções
Penais (NEP) de Cuiabá e Várzea Grande, em 20 de janeiro
de 2014. Localizado no Fórum da Capital, a unidade recebeu,
além dos processos da Segunda Vara Criminal de Cuiabá
(onde funciona o NEP), os processos da 14ª Vara Criminal,
da Central Estadual de Penas Alternativas (Cepa) e da 5ª
Vara Criminal de Várzea Grande (também afeta à execução
penal, à época).
Em junho do ano seguinte foram unificadas as secretarias
das Primeira e Segunda Varas Especializadas da Fazenda
Pública da Capital. A medida se deu por meio da Portaria nº
23/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça, com o objetivo
de otimizar o serviço das secretarias e tornar o atendimento
mais ágil. O projeto-piloto foi realizado entre os dias 1º
de junho e 30 de novembro, sob a coordenação do Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior. Em apenas um mês de
funcionamento, foi possível verificar o acréscimo de 135% de
juntada de documentos, assim como o crescimento de 87%
de expedição de mandados, ofícios e cartas precatórias.

O resultado foi tão benéfico que, no mês seguinte, a
secretaria da Terceira Vara de Fazenda foi absorvida pela
nova unidade e, em agosto, as secretarias da Quarta e
Quinta Varas também foram unificadas às três anteriores.
Entre setembro e novembro de 2015 a secretaria trabalhou
totalmente unificada e, após o final do projeto, a junção
foi perpetuada.
Em 2019, a ideia foi levada ao Segundo Grau de
jurisdição mato-grossense e, em 17 de abril, foi realizada
a unificação das três secretarias das câmaras criminais do
TJMT. Essa foi a primeira vez que esse modelo de gestão
foi implantado em um tribunal do país. Assim como no
Primeiro Grau, as três Câmaras Criminais continuaram
existindo e apenas as secretarias foram transformadas
no intuito de agregar os processos em um único espaço
e melhorar a prestação jurisdicional, tornando-a mais
efetiva. De acordo com a Coordenadora Judiciária, Mariely
Steinmetz, “a medida resultou em uma diminuição de
19% do tempo que o processo fica dentro das secretarias”.
(Comunicação, 05/03/2020, Keila Maressa)
Em 2020, outra ação de vanguarda em busca da
celeridade processual foi realizada pelo TJMT. No dia 5
de março ocorreu a unificação das oito secretarias das 11
Câmaras Cíveis de Direito Privado e de Direito Público do
TJMT. Com a medida, foi possível oferecer especialização
ao trabalho ofertado à população, celeridade nos processos
em tramitação e, também, melhoria no atendimento ao
advogado.
Na ocasião, as Câmaras Cíveis respondiam por,
aproximadamente, 86,4% dos processos que tramitavam
no Segundo Grau do Judiciário mato-grossense, ou seja,
dos 37 mil processos existentes no TJ, 32 mil eram cíveis.
No lançamento da Secretaria Unificada, o presidente do TJ,
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, destacou

Cinco Varas
de Fazenda
Pública tiveram
a secretaria
unificada em 2015,
trazendo mais
benefícios para os
cidadãos
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Audiências de Custódia

O

Judiciário mato-grossense aderiu à Audiência de
Custódia em 2015 como uma ação garantidora
de que as pessoas presas em flagrante fossem
apresentadas a um juiz no mínimo de tempo possível. A
medida foi apresentada ao Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
com o objetivo de revolucionar o modelo de justiça criminal
existente à época, tendo em vista que, muitas vezes, os presos
em flagrante ficavam detidos em delegacias ou centros de
detenção provisória por longos períodos e só tinham contato
com o juiz no momento da instrução do processo, o que
poderia levar até 90 dias ou mais.
À época da implantação, o Brasil era um dos países
que tinha o número mais elevado de presos provisórios,
sendo que, dos 600 mil encarcerados, pelo menos 40% eram
provisórios. Em Mato Grosso, a realidade seguia o padrão
nacional. Dados do mutirão carcerário realizado pelo CNJ
no Estado, em agosto de 2014, apontavam 9,8 mil presos
detentos, sendo 57,6% provisoriamente. Outra pesquisa
divulgada pelo Ministério da Justiça, em 2015, relativa a
dados de junho de 2014, descrevia o Estado como o décimo
com maior taxa proporcional de aprisionamento, sendo 321,2
detentos para cada 100 mil habitantes.
No dia 24 de outubro de 2015, o então presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador Paulo da Cunha,
assinou o termo de adesão para implantação das audiências
de custódia no Estado. O compromisso foi firmado com o
presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF),
naquele ano, ministro Enrique Ricardo Lewandowski. A ação
seria desenvolvida em parceria com o Governo do Estado,
Ministério Público e Defensoria Pública do Estado e também
a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional de Mato
Grosso. O TJMT foi a quinta instituição brasileira a aderir ao
programa.

A primeira audiência foi realizada no mesmo dia, no
Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio
Leite, na sede do TJMT e contou com a presença do Ministro
Lewandowski; do Desembargador-Presidente Paulo da
Cunha; da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora
Maria Erotides Kneip; bem como também de autoridades
dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. Na ocasião,
o ministro reforçou que a audiência de custódia, além de
representar o cumprimento de um tratado internacional de
direitos humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica,
demonstrava claramente a preocupação do país com as
garantias do Estado e dos cidadãos.
“Cada preso custa, em média, R$ 3 mil por mês ao Estado.
Ao fim da implantação das audiências de custódia, estamos
imaginando colocar em liberdade condicional cerca de
150 mil presos e economizar, a partir daí, cerca de R$ 4,3
bilhões que poderão ser aplicados em educação, saúde,
infraestrutura e outros serviços públicos essenciais. Além
da economia, as audiências de custódia representam um
avanço civilizatório importantíssimo.” Enrique Ricardo
Lewandowski (Comunicação do TJMT, 24/07/2015)

Na prática, a audiência de custódia prevê a apresentação
do preso em flagrante a um juiz, que irá avaliar a real
necessidade de prisão ou aplicação de pena de medida
alternativa ao encarceramento. Antes de ir para a audiência,
o preso passa por exame de corpo de delito, com médico
legista da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec),
e pela identificação das impressões digitais. Após a
confirmação da identidade, o preso é atendido por uma
equipe multidisciplinar formada por psicólogas, assistente
social e técnico de enfermagem, que preenche um formulário
chamado Plano Individualizado de Atendimento (PIA).
Nesse documento, constam informações como o histórico
familiar, profissional e de saúde, além de estampar os
encaminhamentos necessários como tratamento para
dependência química, atendimento psicológico e vaga de
emprego no Sine.
André Romeu | 2015 | Comunicação do TJMT

que a ação, pioneira no Brasil, representa um grande salto na
entrega dos trabalhos da Instituição.
Em 27 de agosto de 2020, foi realizada a unificação das
secretarias da Primeira e Segunda Varas Cíveis da Comarca
de Barra do Garças. A medida visou ao aperfeiçoamento
jurisdicional, a exemplo das demais unidades que já
passaram pelo mesmo processo. Na prática, a secretaria
unificada é coordenada por um dos juízes titulares e tem um
líder administrativo. As duas varas tinham competência para
julgar feitos gerais da área do Direito Privado e praticamente
a mesma quantidade de processos tramitando.

Primeira Audiência de Custódia realizada em Mato Grosso contou com a
presença do Ministro Ricardo Lewandowski
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No dia 28 de julho, as audiências de custódia começaram
a ser realizadas no Fórum de Cuiabá, inicialmente, com
10 audiências por dia, em média, com atendimento de
segunda a sexta-feira, no período vespertino. Como o
projeto ainda era piloto, não contemplava os presos dos
finais de semana e feriados. Dois meses depois, em 24 de
setembro, foram contabilizadas 362 audiências realizadas
e apenas cinco pessoas re-autuadas, ou seja, 1,3% desse
total. Pode ser verificado, ainda, que 44% dos presos em
flagrante foram liberados provisoriamente com aplicação
de medida cautelar, 40% tiveram a prisão convertida em
preventiva, 10% conseguiram liberdade provisória plena e
6% obtiveram o relaxamento da prisão (quando o fato não
configura crime). As principais medidas cautelares adotadas
foram o comparecimento periódico em juízo, recolhimento
domiciliar no período noturno nos dias de folga e
monitoração eletrônica.
Já em 2016, o PJMT começou a utilizar identificador
biométrico dos réus nas audiências de custódia. O
equipamento modernizou o processo de identificação dos
presos, que antes era feito manualmente, permitindo a
identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto,
estupradores, latrocidas, que estivessem tentando utilizar
outros nomes.
O Provimento nº 1/2017-CM, assinado pelo
Desembargador Rui Ramos Ribeiro, presidente do TJMT
naquele ano, criou o Núcleo de Custódia, vinculado à 11ª
Vara Criminal, e determinou que as audiências seriam
presididas pelos juízes com jurisdição criminal na Comarca
de Cuiabá, sem prejuízo de suas funções e em revezamento
diário. Dessa forma, todos os presos passarão pela audiência
de custódia, abrangendo, além dos presos em flagrante, os
provisórios e os temporários. Em agosto desse ano também
foi determinada a expansão da audiência de custódia para
todas as comarcas de Mato Grosso, por meio do Provimento
nº 12/2017-CM. De acordo com o documento, as audiências
de custódia funcionarão nas varas já instituídas e com os
juízes lotados nas respectivas unidades judiciárias.

Esse sistema de revezamento de magistrados instituído
na Capital fez com que, em 2019, uma equipe do CNJ viesse
ao Tribunal mato-grossense para conhecer a metodologia
utilizada a fim de replicá-la em outros estados. Outros
fatores também chamaram a atenção como, por exemplo,
as audiências de custódia dos finais de semana realizadas
no interior do Estado pelos juízes plantonistas dos polos,
estruturada com parceiros envolvendo papiloscopistas,
legistas e profissionais da área psicossocial, contando
também com estrutura montada.

Câmara Temporária de
Direito Público e Coletivo

A

história do Poder Judiciário aponta para o fato de
que sempre é possível encontrar meios para acelerar
ainda mais a resolução dos processos, medida que
reflete na prestação jurisdicional e na efetiva satisfação
do público externo e interno. Essa evidência fica muito
clara quando se fala dos resultados trazidos pela Câmara
Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso.
Em junho de 2019, o novo colegiado foi instalado com
uma grande missão: não permitir o comprometimento dos
resultados obtidos no Segundo Grau de Jurisdição, tanto
em relação às metas do Conselho Nacional de Justiça quanto
ao rápido atendimento ao jurisdicionado.
Na ocasião da instalação, tramitava no TJMT um total de
42.625 processos cíveis e criminais. Logo no primeiro mês
foram baixados cerca de 500 processos. Até 4 de novembro
de 2020, o órgão já contabilizava 11.628 processos julgados,
o que representa uma baixa de 27.51% no total.

Evolução do estoque de processos do tmjt
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Fonte: Coordenadoria Judiciária do TJMT.

Inovação e modernização
tecnológica

a

Selo Digital

O

Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi a primeira
instituição a implantar o Selo Digital, em 2008,
como projeto-piloto, no Quarto Serviço Notarial
de Cuiabá. A ferramenta é uma sequência alfanumérica
que pode ser adicionada em etiqueta ou diretamente em
documento, garantido pela assinatura digital e criptográfica
do Poder Judiciário e do cartório.
Na prática, a inovação permitiu que os registros de
imóveis, escritura ou qualquer procedimento que necessite
ser inscrito em livros pela serventia, recebessem a sequência
numeral (selo digital), ao invés do selo físico. A implantação
gerou benefícios imediatos, tais como maior rapidez e
transparência nos atos cartorários e no atendimento aos
usuários dos serviços. Outras vantagens apresentadas foram
rastreabilidade documental, que proporcionava controle
maior por parte da Corregedoria sobre os atos de balcão e
mais segurança para quem recorre aos serviços e para os
próprios delegatários dos cartórios.
Com o novo sistema implantado, 24 horas depois de
registrado o documento no serviço notarial com Selo Digital,
já era possível consultar a disponibilidade da validade no
site do TJMT. A ação imprimiu celeridade nas transações

de compra e venda de imóveis. Antes, o selo físico era
emitido pela Casa da Moeda, em papel específico, o qual era
colado nos documentos. A consulta quanto à sua validade
demorava de três a cinco dias para ser disponibilizada
virtualmente pela Instituição.
Em 2011 começou uma nova fase do projeto de
implantação dos selos, com a expansão para outros
serviços oferecidos pelos cartórios extrajudiciais de Mato
Grosso. Os novos serviços que ganhariam o selo eram:
abertura e reconhecimento de firma, certidões, fac-símile,
autenticações, fotocópias, guias tributárias e ofícios.
O Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá e o de Barra do
Bugres serviram como projetos-piloto dessa fase. O avanço
às outras serventias foi feito gradativamente até dezembro
desse ano.
Em 2012, o Selo Digital já estava sendo utilizado por
100% dos cartórios extrajudiciais de Mato Grosso. Em
dezembro de 2014, ele começou a ser expandido para os
atos judiciais e, então, o Tribunal emitiu a primeira certidão
com selo digital. Já em janeiro de 2015, a ferramenta foi
expandida para todas as secretarias da Segunda Instância
e ao conjunto das secretarias do TJMT, quando o selo de
papel foi substituído 100% pelo digital, que é utilizado nos
seguintes atos: alvarás judiciais, certidões e autenticação de
cópias reprográficas de documentos e peças processuais.
O Selo Digital foi desenvolvido pela CorregedoriaGeral da Justiça, em parceria com as Coordenadorias de
Tecnologia da Informação e Financeira, e pode ser traduzido
enquanto inovação, desburocratização, modernização do
Poder Judiciário, celeridade, rastreabilidade, segurança,
transparência e gratuidade na consulta. Na ocasião da
implantação, o TJMT foi procurado por vários tribunais
estaduais, como os do Espírito Santo, Maranhão e Distrito
Federal, para obtenção de informações e orientações para
implementação do selo digital em seus respectivos Estados.

s/a | 2008 | Arquivo do TJMT

A junta foi instalada por meio de Resolução do Órgão
Especial e, inicialmente, previa o funcionamento limitado ao
período de seis meses após efetivo funcionamento, podendo
ser prorrogado. Em fevereiro de 2020, diante da necessidade
de continuar os julgamentos e manter a rapidez impressa nos
julgamentos da câmara, esse prazo foi dilatado para mais seis
meses.
Na ocasião o presidente do TJMT, desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha, explicou que essa solução
tem a virtude de concretizar uma prestação jurisdicional
célere e efetiva, em plena conformidade com a garantia
constitucional da razoável duração do processo.

Selo Digital implantado em 2008, em Mato Grosso, com a finalidade de dar
celeridade aos trâmites extrajudiciais
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Audiência por videoconferência

A

s/a | 2009 | Arquivo do TJMT

s audiências por videoconferência trazem uma
série de benefícios para os cidadãos que precisam
do serviço do Judiciário e também representa
economia ao Estado, que deixa de mobilizar grande parte
do estafe para transportar os presos. Outras vantagens já
constatadas com o uso do procedimento são: a estrutura,
tanto física quanto de pessoal, é a mesma utilizada em uma
audiência convencional presencial; celeridade no andamento
do processo, pois poderá haver a realização da audiência de
custódia entre comarcas distintas e no mesmo dia da prisão,
mesmo durante finais de semana, feriados e recesso forense
e, ainda, viabilização da participação do réu nas audiências,
mesmo quando houver dificuldade para seu comparecimento
em juízo, por enfermidade, por exemplo; não intimidação da
presença do réu sobre a testemunha ou vítima já que, ao ser
ouvido por videoconferência, não poderá influenciá-las.
Em Mato Grosso, a primeira audiência no sistema
virtual foi realizada em 26 de fevereiro de 2009 e foi um
passo significativo no sentido de imprimir mais celeridade
ao trâmite processual em relação aos presos. A audiência
foi realizada com os julgadores estando na sede do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e o detento reeducando
abrigado no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC).
Na ocasião, a videoconferência foi relativa a uma
audiência admonitória (quando o réu, beneficiado pela

suspensão condicional da pena, é advertido em audiência
pelo juiz da condenação sobre as consequências da prática
de nova infração penal) ou de um reeducando que obteve
progressão do regime fechado para o semiaberto. Durante
a sessão, o reeducando foi advertido das condições para
cumprir a pena, direitos e deveres e também pôde esclarecer
suas dúvidas em relação aos procedimentos legais. Todo o
procedimento foi gravado em DVD com áudio e vídeo dos
dois ambientes e anexado aos autos para consulta, quando
necessário.
Em 22 de outubro de 2014 foi julgado o primeiro recurso
virtual no TJMT. A ação tramitava na Sexta Câmara Cível e
foi julgada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos
Filho. Nesse mesmo ano, a solução de conflitos por métodos
autocompositivos também aderiu à inovação tecnológica e,
então, foi inaugurada a mediação virtual, na Comarca de
Diamantino, um trabalho de vanguarda que contou com
total apoio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça.
A demanda foi resolvida depois de duas audiências que,
juntas, somaram quase 3 horas, e que envolveram pessoas
em cinco cidades diferentes: Itapema/SC, Concórdia/
SC, São Paulo/SP, Lucas do Rio Verde/MT e Diamantino/
MT. A audiência por videoconferência permitiu findar um
processo de R$ 3 milhões, que tramitava na comarca há
seis anos, desde 2008. A experiência também permitiu a
verificação de que é perfeitamente possível utilizar todas as
técnicas de mediação e conciliação, mesmo com a presença
virtual das partes.

A primeira audiência por videoconferência realizada no Estado foi acompanhada, na íntegra, pelo então Corregedor-Geral da
Justiça, Desembargador Orlando de Almeida Perri; pelo Juiz Substituto de Segundo Grau à época, Carlos Roberto Correia Pinheiro;
juízes das áreas criminal e cível, além do Promotor de Justiça e Defensor Público convocados para a audiência
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A comarca de Sorriso seguiu o mesmo caminho no ano
seguinte, mas dessa vez a audiência por videoconferência foi
realizada com um detento do Centro de Ressocialização de
Sorriso (CRS), a ex-esposa, defensor público e mediadores
do Cejusc da comarca. Em uma conversa amistosa eles
conseguiram garantir ao filho do casal, de 11 anos, a
restauração do auxílio de pensão alimentícia. O benefício
havia sido suspenso desde a prisão do acusado, há dois anos.
Em 2017 foi a vez de uma sessão do Tribunal do Júri ser
realizada por videoconferência. No caso em tela, quem estava
no banco dos réus era Sandro da Silva Rabelo, popularmente
conhecido como Sandro Louco, que respondia a processo
pela morte de outro detento, em 2005, enquanto cumpria
pena na Penitenciária Central do Estado (PCE) de Mato
Grosso. No momento da audiência, o réu estava cumprindo
pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de
Catanduvas-PR, tendo em vista a alta periculosidade que
representava para a sociedade e, também, por ser apontado
como um dos integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho.
A sessão foi presidida pela Juíza Mônica Catarina Perri
Siqueira, da Primeira Vara Criminal da Capital. Na decisão
pela audiência por vídeo, ela considerou que o deslocamento
entre Catanduvas até Cuiabá, apenas para participar do
julgamento, demandaria gasto por parte do Estado de Mato
Grosso, além de diversas providências envolvendo um
grande aparato policial e ensejaria perigo à ordem pública e
risco à segurança nos presídios da cidade.
Em 2018 começaram a ser distribuídos kits de
equipamentos para realização de audiências com réus presos
nos presídios mato-grossenses. A ação foi fruto de um termo
de cooperação técnica entre o Judiciário e o Poder Executivo,
para minimizar custos humanos (escolta, agentes prisionais,
policiais) e materiais como despesas de locomoção e viagem
de presos. No ano seguinte outra ação discutiu, com agentes
penitenciários, a implantação de vídeo-audiências nos
presídios. A medida foi o início de grande investimento feito
pelo Judiciário no sistema de videoconferência para ouvir
reeducandos de dentro das Penitenciárias. A partir de então
várias comarcas aderiram à iniciativa.
No ano de 2019 a Central de Conciliação e Mediação
do Segundo Grau também começou a fazer audiências
por videoconferência, permitindo o acesso às técnicas de
conciliação e mediação às pessoas necessitadas desse serviço.
No local estão concentrados processos oriundos de comarcas
de todo o Estado, muitas vezes extremamente longínquas, o
que dificulta a vinda à Capital para participar da audiência.
Os equipamentos não são utilizados apenas para
interrogatório do réu preso, mas também para outros atos
processuais, tais como oitiva de testemunha que resida em
comarca diversa, treinamento e até correição. Assim, em 2 de
março de 2020, o Desembargador Luiz Ferreira da Silva abriu
os trabalhos correicionais em Tangará da Serra utilizando
o sistema de videoconferência. Paralelamente, também
por videoconferência, foi implantado o projeto Equipes
de Ação Rápida, com o objetivo de auxiliar a unidade

jurisdicional a obter maior fluidez no trâmite processual.
A ação não só verifica o andamento dos processos, mas
também permite fazer o devido cumprimento, via oficial
de justiça, de expedição de mandados e arquivamento de
ações. Mesmo a distância, a meta foi baixar a quantidade de
processos que estão aptos a ser arquivados, o que significou,
aproximadamente, 20% do estoque da Quarta Vara Cível e
de 10 a 15% dos processos criminais.
A partir de março de 2020 o mundo foi acometido pelo
novo coronavírus, trazendo a pandemia da Covid-19 e
também a obrigação do isolamento social a fim de conter a
rápida transmissão. Nesse momento foi possível perceber a
efetividade de um sistema virtual pré-implantado e maduro
para ser utilizado. A pandemia, que fez muitos segmentos
pararem a entrega de seus serviços, não pôde conter o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os escritórios foram
levados para dentro da casa de todos os magistrados e
servidores e os serviços foram prestados a partir de cada lar.
Assim, em 22 de abril de 2020, começaram a ser
realizados julgamentos colegiados por videoconferência.
Instituídas pela Portaria nº 283/2020, as sessões foram
transmitidas ao vivo pelo canal do TJMT no YouTube. A
primeira sessão foi a da Quarta Câmara de Direito Privado,
que começou às 8h30 e seguiu até às 19h57, com um total
de 245 processos pautados. Por parte dos advogados foram
realizadas 21 sustentações orais e 29 pedidos de preferência.
Eles se inscreveram previamente e fizeram os respectivos
pedidos com 24 horas de antecedência à sessão, conforme
especificado em portaria.

Business Intelligence e Omni

E

m busca de uma forma mais inteligente para extrair
dados relacionados aos processos em tramitação nas
Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário
de Mato Grosso, em 2013 foi dado início à implantação
da ferramenta Business Intelligence (BI), em português,
Inteligência do Negócio. A instalação efetiva da ferramenta,
entretanto, ocorreu em 2014. O sistema permitiu maior
celeridade na compilação de informações consideradas
complexas como, por exemplo, a quantidade de processos
envolvendo violência doméstica contra a mulher ou, ainda, a
quantidade de julgamento de processos envolvendo divórcio
em determinado período. As informações são apresentadas
em tempo real, oferecendo uma visão sistêmica de todos os
bancos de dados e permitindo que a administração verifique
onde estão os gargalos para a devida tomada de decisões.
Essas informações foram fundamentais para traçar
estratégias de melhoria na entrega da prestação jurisdicional
nas comarcas, como um todo, ou mesmo em uma região
isolada, subsidiando a tomada de decisões baseadas em
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Nesse mesmo ano a ferramenta de BI ganhou um grande
aliado desenvolvido pela própria Justiça estadual de Mato
Grosso, chamado Omni, traduzido do latim para o português
significa Tudo. O novo sistema trabalha em conjunto com o
Business Intelligence, criando uma base de dados estruturada,
saneada e higienizada para centralizar todas as informações
de litigiosidade contidas nos diversos sistemas utilizados pelo
Poder Judiciário. Com essa base de dados fica mais fácil de
o BI transformar dados brutos em conhecimento útil para a
tomada de decisões.
Num primeiro momento o Projeto Omni previa a
interface dos sistemas Apolo, Processo Judicial Digital
(Projudi), Processo Judicial Eletrônico (PJe), Primus e
Proteus. Dessa forma, ele consumia as informações de
cada um dos sistemas de controle processual e as reunia
em um único banco. Atualmente, ele armazena também
informações dos sistemas de Recursos Humanos, Financeiro,
entre outras plataformas detentoras de referências e métricas
do Judiciário.
Em 2016 os painéis que fornecem indicadores em tempo
real, ao mensurar a produtividade, foram implantados
em vários setores do Tribunal de Justiça, começando pelo
gabinete dos desembargadores e secretarias das câmaras
julgadoras. A ideia era ter maior controle e precisão sobre
todas as etapas do processo, desde o protocolo até a baixa.
Desde 2018, o TJMT utiliza a ferramenta Qlik (plataforma
de BI) que permite transformar dados de fontes diferentes
em conhecimento de negócio. A mudança (antes era usada
uma plataforma da Microsoft) permitiu a criação de painéis

Tony Ribeiro | 2018 | Arquivo do TJMT

dados reais e não empíricos. Também foram primordiais
na alimentação do relatório Justiça em Números, emitido
anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo
em vista que, antes, para se levantar esses números, eram
necessários 79 relatórios diferentes referentes a cada uma das
comarcas do Estado.
Em pouco tempo já foi possível perceber as melhorias.
O BI contribuiu, entre outras coisas, para que o Judiciário
Estadual de Mato Grosso atacasse, com mais precisão,
os pontos de fragilidade da atividade-fim. Em 2015, por
exemplo, o balanço positivo sobre as ações realizadas
pela Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT) foi creditado, entre outros fatores, à
implantação da ferramenta no setor. A avaliação foi feita
pela então coordenadora do setor, Rosemeire Pincerato, que
destacou o BI como essencial no fornecimento de gráficos
e relatórios para que o Poder Judiciário conseguisse tomar
decisões para melhorar os indicadores de congestionamento,
baixa e pendências de processos.
Em 2015 o projeto de BI foi alocado na CorregedoriaGeral da Justiça e foi alvo de premiação mundial da
Microsoft, que o reconheceu como o melhor projeto da
América Latina. Na época, o Juiz Auxiliar da CorregedoriaGeral da Justiça, Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, destacou a
importância do sistema para a organização, ressalvando que
os dados do Poder Judiciário estariam dispersos em diversos
sistemas, e que a ferramenta de BI auxiliou e possibilitou a
atuação orientada por dados, permitindo que o Judiciário
alcançasse maior agilidade e transparência na tomada de
decisões.

O Omni foi apresentado ao Pleno pelo idealizador, Uiller Prado, que mostrou aos desembargadores as funcionalidades do sistema
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Cerimônia de lançamento da
Nuvem Privada do PJMT, em 23 de
dezembro de 2016, realizada pelo
Desembargador-Presidente à época,
Paulo da Cunha

Nuvem Privada do PJMT (Cloud)

O

serviço de Nuvem Privada, também conhecido como
Cloud, representa para a Instituição a hospedagem
de informações e sistemas em um centro de dados
específico. Assim, é possível ganhar mais eficiência, agilidade
e segurança na armazenagem desses dados. Em 2016 o
Judiciário mato-grossense fez um investimento na ordem de
R$9 milhões para adquirir esse serviço e ter um datacenter
totalmente virtualizado.
A nuvem marcou um processo de renovação e
amadurecimento da tecnologia de informação do Judiciário
Estadual, tendo em vista que esse ambiente tem alta
capacidade de resiliência às necessidades dos sistemas
já utilizados pela Instituição, como o Processo Judicial
Eletrônico, o que resultou em melhoria dos serviços
judiciários, pois garante alto desempenho. A Nuvem
Privada também trouxe como ganho o fato de interligar dois
datacenters de forma otimizada, os quais estão localizados
em prédios diferentes, quais sejam, TJMT e Fórum da
Capital. Ainda é possível fazer a migração das máquinas
virtuais em caso de falha, o que diminuiu as chances de
interrupções dos serviços ou indisponibilidade dos sistemas.
O serviço foi apresentado no 12º Congresso de Inovação
do Poder Judiciário (Conip), nas Sessões de Tendências, em
2017, como case de sucesso.

Otmar de Oliveira | 2016 | Comunicação do TJMT

(dashboards) com métricas e indicadores essenciais para
a fácil compreensão das informações geradas. Em 2019, o
Qlik foi expandido para a Primeira Instância e, em 2020,
durante o momento de isolamento obrigatório imposto
pela pandemia provocada pelo Covid-19, a Corregedoria-Geral da Justiça disponibilizou a funcionalidade para os
magistrados acompanharem a produtividade durante o
teletrabalho. Assim, os dados são acessados remotamente de
onde os magistrados estiverem realizando suas tarefas.
Na prática, as ferramentas de condensação, extração e
de tradução de dados reforçam o grau de profissionalismo
alcançado pelo Judiciário mato-grossense. De posse de todas
essas informações, os investimentos são realizados com
exatidão nas unidades mais necessitadas, onde esse valor
fará a diferença.
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Sistema Eletrônico de Execução
Unificado (Seeu)

U

retirada de grampos, clips, anotações etc. Isso significa dizer
que foi necessária uma atenção especial dos magistrados
quanto ao acervo, para verificar quais ações não precisariam
ser enviadas a Cuiabá. Essa medida ajudou a alcançar o
objetivo da Corregedoria-Geral da Justiça, qual seja, o de
realizar a implantação de forma rápida e muito consistente,
inclusive do acervo do arquivo provisório das unidades.
Meses depois o Conselho Nacional de Justiça determinou
que todos os tribunais aderissem ao Seeu e o implantassem
até 31 de dezembro.
Ao tempo da implantação, o Desembargador-Corregedor
empossado, Luiz Ferreira da Silva, ressaltou que
“... o Seeu não é apenas um repositório de dados, ele tem
muitas funcionalidades boas. Por exemplo, ações que antes
eram realizadas por mãos humanas, passíveis de erros,
hoje têm esses erros minimizados, tendo em vista que o
sistema faz a rotina da execução penal automaticamente.”
(Comunicação, 20/12/2019, Keila Maressa)

A economia de papel é outro ponto positivo apresentado
pelo Seeu. Prova disso é que, depois da implantação do
sistema no Núcleo de Execuções Penais de Cuiabá, foram
contabilizados 42,5% a menos de utilização de papel.

s/a | 2019 | Arquivo do TJMT

ma grande evolução na execução de pena dos
reeducandos de Mato Grosso foi promovida em
2019 com a adesão do Judiciário mato-grossense ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu). Em apenas
oito meses, de março até novembro de 2019, 42 mil processos
físicos foram digitalizados e passaram a tramitar na forma
virtual, trazendo mais acessibilidade e efetividade para os
apenados e maior economia para o Judiciário.
Para que a implantação fosse realizada no menor tempo
possível, ela foi planejada, inicialmente, com a digitalização
dos processos físicos considerados urgentes; em seguida,
levando em consideração o regime de prisão e, por último,
os processos menos urgentes. Também foi utilizada uma
força-tarefa remota, ou seja, parte da implantação foi
realizada diretamente de Cuiabá. Essas duas medidas
evitaram a sobrecarga das comarcas no período, tendo em
vista que a maioria tem outras atribuições, além das ações
de execução.
À frente de seu tempo, o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) começou os trabalhos antes mesmo
de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tornar a ação
obrigatória. Em janeiro de 2019, as comarcas começaram a
fazer a triagem dos processos que deveriam ser digitalizados
e enviados para Cuiabá, onde foi feita a higienização, isto é,

Foram digitalizados 42 mil processos em apenas oito meses para que pudessem tramitar na forma virtual
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Esteira de raio-X localizada na entrada do TJMT verifica se está sendo transportado algum objetivo não permitido para
dentro da Instituição. A medida mantém a segurança de todos que transitam no prédio

Segurança no Tribunal de
Justiça e Comarcas

P

ara garantir mais segurança aos magistrados,
servidores, advogados e público em geral, foi
implantando, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso
e em todas as unidades judiciárias das 79 comarcas, um
sistema de controle de acesso chamado Adsumus que,
traduzido do latim para o português, significa Estamos
Presentes. O programa foi desenvolvido, em 2019, pela
Coordenadoria de Tecnologia do TJMT, em parceria com a
Coordenadoria Militar e, por isso, não gerou custo para o
Judiciário estadual.
A função precípua do programa é checar se o visitante
tem mandado de prisão em aberto em Mato Grosso ou em
qualquer outro Estado, já que ele é interligado ao Banco
Nacional de Mandados de Prisão. Nesse caso, assim que os
documentos da pessoa são registrados no sistema, gera um
alerta para a Coordenadoria Militar, sediada no Tribunal
de Justiça de Mato Grosso, a qual aciona a Polícia Militar
para realizar o rastreamento do indivíduo. Além disso, o
Adsumus também identifica pessoas com acesso controlado,
ou seja, que possuem medida restritiva ou representam
perigo a alguém no local.
Desde que foi implantado, em três meses de
funcionamento (18/12/2019 a 18/03/2020), foi registrado o
acesso de 126.210 pessoas diferentes nas diversas unidades
do Judiciário. Desse universo, foram gerados 254 alertas

de mandado de prisão em aberto, dos quais 121 foram
efetivamente cumpridos. Os demais alertas não cumpridos se
referiam a mandados que já dispunham de contramandados
e ainda não haviam sido baixados no sistema.
Além dessa ferramenta, em 2020, o TJMT e os quatro
fóruns das comarcas de Entrância Especial (Cuiabá,
Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande) passaram a contar
com pórticos (portas detectoras de metal) e aparelhos de
raio-X na entrada principal dos prédios. A mudança na
estrutura de recepção das comarcas para evitar o excesso
de pessoas transitando foi outra medida garantidora de
segurança implantada. No Fórum da Capital, por exemplo,
ao estabelecer os novos parâmetros de acesso, a circulação foi
reduzida em quase 400 pessoas por dia.
Todos os equipamentos adquiridos são de alta tecnologia
e utilizados em grandes empresas e outras unidades do
Judiciário brasileiro. A máquina de raio-X, por exemplo, por
ser portátil, pode ser transferida de um local para outro e
não precisa de grandes adequações na estrutura física. Ela
também é eficiente ao mostrar os objetos dentro das bolsas
com muita clareza. Já os pórticos detectores de metais têm
alta sensibilidade, mostrando, inclusive, a região do corpo
em que o metal se encontra.
As medidas integram a Política Nacional de Segurança
estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça.
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Inovação e modernização
administrativa

a

Comunicação como canal
de aproximação com o cidadão

Em 2016 e em 2020, a Coordenadoria
de Comunicação Social do TJMT
recebeu o Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça pela excelência
do trabalho realizado
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O

Portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi
criado entre 1995 e 1997, porém, nos primeiros
tempos, ele servia para busca de serviços e consultas
de informações processuais. Para o público interno foi criada
a Intranet, entre 1999 e 2001, com informações funcionais
dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso.
A partir de 2005, o portal começou a ser utilizado
também como um canal de aproximação com o cidadão,
veiculando notícias de interesse social. Essas já eram
apresentadas no programa TJ Comunidade, noticiário
veiculado na TV Assembleia e no Portal do TJMT. Na mesma
época, a Intranet ganhou impulsionamento de informações
do interesse dos servidores e as matérias afetas à Justiça
estadual começaram a ser veiculadas também pela Rádio
Justiça (administrada pelo Supremo Tribunal Federal).
Ao longo dos anos, vários foram os aprimoramentos que
os dois portais receberam com novas versões que permitiram
leitura mais agradável e acesso facilitado às notícias. Em
2009, foi adicionado ao site o link Transparência, com dados
administrativos e financeiros de livre acesso e exatidão. Ali,
é possível a população acompanhar a gestão fiscal, contratos,
calendário de licitações, atas de registro de preço, compras,
concessão de diárias e documentos diversos.

Com a evolução da comunicação social e o crescente
processo de descentralização da informação no mundo
globalizado, o TJMT, em 2011 deu um grande salto
comunicacional. Foi nesse ano que a Instituição trilhou seus
primeiros passos no microblog Twitter e também começou
a disponibilizar o Really Simple Syndication (RSS), sistema
que permite ao internauta receber informações em sua caixa
eletrônica sem a necessidade de entrar no site do Tribunal,
apenas cadastrando seu e-mail.
Nesse mesmo ano, as sessões plenárias do TJMT
começaram a ser transmitidas online, denotando mais
transparência nos julgamentos da Instituição. Foi criada,
ainda, a TV.Jus, canal de TV veiculado na internet e TV
Assembleia, que substituiu o TJ Comunidade e ajudou
a aumentar ainda mais a divulgação de todo o trabalho
desenvolvido pelo Judiciário Estadual. O Judiciário também
começou a fazer parte do maior site de compartilhamento
de vídeos do mundo, o YouTube, a fim de postar e dar mais
amplitude às notícias veiculadas na TV.Jus.
Dois anos depois era ativada a página do PJMT na
Rede Social Facebook como mais um canal de informação
sobre as ações realizadas na Justiça Estadual. Seguindo
a tendência de estreitar o relacionamento com o público
externo, em 2014 foi inaugurada a web rádio Estação TJ. Já
em 2015, foi a vez de o Poder Judiciário estrear no Instagram.
No dia 3 de setembro foi postada a primeira imagem com
uma foto frontal da sede do TJMT. Com um perfil misto, a
exemplo do Facebook, a conta nessa rede social foi criada,
inicialmente, para dar suporte à campanha Selfie Premiada,
alusiva ao Dia do Servidor Público. A campanha consistiu na
postagem de fotos de servidores e magistrados com a hashtag
soujudiciariomt, na qual os magistrados e servidores do
Poder Judiciário tinham que postar uma foto no perfil oficial
da Justiça Estadual. A campanha deu tão certo que foram
recebidas pouco mais de 1.400 selfies.

Posteriormente, a campanha Selfie Premiada foi
inscrita no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça,
realizado durante o Congresso Brasileiro de Assessores
de Comunicação e Justiça (Conbrascom), em Belém/PA,
ganhando o prêmio máximo nacional, qual seja, a categoria
Júri Popular. A campanha concorreu com outros 177
trabalhos inscritos para participar do prêmio. Em 2018, o
TJMT concorreu novamente e, dessa vez, alcançou o terceiro
lugar em uma disputa acirrada na categoria com o vídeo
produzido pela TV.Jus intitulado Caminhos da Recuperação,
apresentando o trabalho desenvolvido pelo Núcleo
Psicossocial Forense (Nups) do Juizado Especial Criminal
Unificado (Jecrim) de Cuiabá. Nesse ano, o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso sediou o Conbrascom.
Com o objetivo de investir na comunicação com o
público externo, em 2019, uma ferramenta de comunicação
com os servidores foi ampliada para o público externo, o
ZapJus. O canal existia desde 2017, por meio do aplicativo
WhatsApp, para ofertar informações rápidas e de destaque ao
público interno por envio de posts. Com a nova remodelação,
o público-alvo passou a ser misto; assim, saltou de 1.070
inscritos para 10.125, sendo 2.465 advogados. O custo para a
implementação da ferramenta foi zero, já que as mensagens
são enviadas por wifi. Também em 2019, foram unificadas as
assessorias de imprensa da Presidência e da CorregedoriaGeral do TJMT, formando um só núcleo.
Em 2020, a coordenadoria conquistou outro Prêmio
Nacional de Comunicação e Justiça, dessa vez na categoria
Comunicação Interna com o projeto Baixe a Taxa. A
campanha foi resultado de uma demanda da CorregedoriaGeral da Justiça, em relação a processos judiciais que já
haviam chegado ao fim, mas que ainda dependiam da baixa
definitiva para serem finalizados.
O conteúdo foi encaminhado por meio do WhatsApp
e outras formas de contato aos juízes e gestores de todo o
Estado para estimular a regularização do acervo de processos
pendentes de baixa definitiva na Primeira Instância. O TJMT
concorreu com outros 20 trabalhos.
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Gestão arquivística documental

D

e forma tímida, em 2005 o Tribunal de Justiça
começou a organizar os documentos arquivados com
um novo sistema facilitador do cadastramento e,
também, da localização futura desses papéis. Esse trabalho
era feito pelas próprias secretarias das Câmaras antes de
ser enviados para o setor de Arquivo. Até dezembro de
2006 foram cadastrados nesse sistema de arquivamento
15.452 processos da área judiciária que datavam desde o
ano de 2004. Nesse mesmo período, foi reformulada a tabela
de temporalidade existente para orientar os documentos
que poderiam ser descartados e aqueles que deveriam ser
guardados de forma permanente.
Em 2008 o acervo do Arquivo Permanente do TJMT
foi totalmente catalogado, o que permitiu a conclusão de
pesquisas em apenas poucos minutos. A catalogação de
100% dos processos judiciais contribuiu com a celeridade
processual e também com a preservação desses processos,
o que é de suma importância para a história do Poder
Judiciário e para a história do Estado, já que alguns eram
datados do século XIX. Já em 2013, deu-se início ao processo
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de descarte dos documentos antigos e que não tinham mais
validade, seguindo a Recomendação nº 37/2011 do Conselho
Nacional de Justiça.
Infelizmente, no dia 14 de setembro de 2013, um
incêndio no Arquivo do Tribunal de Justiça deu fim a esses
documentos. O incêndio alcançou também a Gráfica do
Judiciário e o setor de Material e Patrimônio e durou cerca
de 15 horas. Como era final de semana, apenas um vigilante
estava no local e, assim que percebeu o fogo, chamou o
Corpo de Bombeiros; entretanto, mesmo com o trabalho
intenso da equipe, o fogo demorou a ser controlado. Um
laudo expedido em 2014 pela Perícia Oficial e Identificação
Técnica (Politec) de Mato Grosso concluiu que “houve
incêndio de natureza acidental no imóvel, em decorrência
de um curto-circuito com causa não determinada.”
(Comunicação do TJMT, 12.03.2014, Keila Maressa)
Os trabalhos começaram a se interiorizar e, em 2014, as
comarcas de Sinop e Tangará da Serra investiram na gestão
do arquivo de processos. Em 2019 foi a vez da implantação
desses trabalhos começarem nas comarcas.

Bruno Lopes | 2019 | Comunicação do TJMT

24 mil toneladas de documentos sem
valor jurídico foram descartadas
pelo TJMT em 2019, ofertando mais
salubridade e espaço no Arquivo Central
do TJMT

Bruno Lopes | 2019 | Comunicação do TJMT

A gestão documental chegou, também, ao arquivo
do TJMT, em 2019, permitindo a reciclagem de 24 mil
toneladas de papéis, plásticos e papelões. Foram descartados
documentos judiciais e administrativos guardados há anos
no Arquivo Central da Segunda Instância, os quais foram
separados e, posteriormente, enviados para reciclagem por
servidores dos vários setores do Judiciário.
O material descartado foi entregue a uma cooperativa
de reciclagem credenciada para a tarefa já que, apesar
de eles não terem mais interesse para a Instituição, nem
valor jurídico, necessitavam de destinação correta. Por
isso, juntamente com o termo de cooperação, a associação
assinou um termo de sigilosidade para garantir que toda
a documentação realmente tivesse destinação correta.
Depois de ficarem arquivados apenas os documentos que
realmente têm valor jurídico, eles ainda passaram por uma
triagem, com base na tabela de temporalidade, para que,
em minuciosa seleção, fosse verificado quais deveriam
permanecer guardados.
A fim de diminuir 80% dos papéis antigos
armazenamentos, em 2020 começou o processo de Gestão
Arquivística no Fórum de Cuiabá. O espaço guardava, à
época, 95 mil caixas de processos das mais diferentes épocas
e, durante a ação, foram descartados os papéis considerados
não imprescindíveis para o registro processual e que apenas
aumentavam o volume de papéis guardados, como juntadas,
editais e petições, por exemplo. Já as sentenças e documentos
históricos deveriam ser guardados e, futuramente,
digitalizados, fazendo parte do acervo virtual.
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Escola dos Servidores
Desembargador Atahide Monteiro da Silva

A

criação da Escola dos Servidores do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso ocorreu no dia 3 de abril
de 2008, enquanto ocupavam a alta administração
os Desembargadores Paulo Inácio Dias Lessa (Presidente),
Rubens de Oliveira Santos Filho (Vice-Presidente) e
Orlando de Almeida Perri (Corregedor-Geral). A unidade
foi pautada na Lei nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de
Desenvolvimento de Carreiras e Remunerações (SDCR) e
foi nominada Desembargador Atahide Monteiro da Silva,
personalidade que dirigiu, honrou e dignificou o Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso.
A Escola dos Servidores tem como missão viabilizar,
mediante ações de educação continuada, o crescimento humano
e técnico dos colaboradores do Poder Judiciário. (Página da

Escola dos Servidores, abrigada na Intranet)

Otmar de Oliveira | 2018 | Comunicação TJMT

Também serviu como mola propulsora à implantação do
Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração
(SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário no âmbito do
Poder Judiciário Estadual, já que o Sistema condiciona a
evolução na carreira e a progressão funcional às ações de
capacitação.
Considerando que o Judiciário mato-grossense prima
pela constante modernização, especialmente na utilização
de instrumentos virtuais capazes de abreviar as tomadas de
decisão e na emissão de respostas jurisdicionais aos cidadãos,

a Escola dos Servidores ganha, a cada dia, maior relevância,
visto ser local onde se operam as mudanças, atingindo um
número cada vez maior de servidores no seu processo de
capacitação.
Ainda em 2008, a Escola dos Servidores foi responsável
por introduzir o Ensino a Distância (EAD) a fim de alcançar
aqueles que trabalham nas comarcas mais longínquas e com
maior rapidez com que os servidores possam ser capacitados,
principalmente depois que o Conselho Nacional de Justiça
determinou que 100% dos servidores devem ser capacitados
nos sistemas necessários para o desenvolvimento de seus
serviços até 2014. A medida também visava à economicidade
para o erário, já que o Judiciário economizaria em diárias e
passagens para o traslado desses servidores. A implantação
de cursos EAD foi efetivada depois de realizado um curso
cuja temática foi Informática Básica e que foi bem aceito pelos
servidores. Já em 2009, o Programa Liderar foi destaque
nacional ao ser incluído no Banco de Boas Práticas de Gestão
do Judiciário no CNJ.
Em 2011, com o Ensino a Distância consolidado, a
Escola dos Servidores começou a ceder cursos para outros
Estados, utilizando a plataforma gratuita Moodle. Depois
de criteriosa análise e aprovação pelo CNJ, foi disseminado
o curso Malote Digital, desenvolvido por três servidores do
TJMT a fim de que outras instituições do país treinassem
seus servidores no programa de computador que tem o
mesmo nome do sistema. Essa permissão para distribuição
de cursos representou, para o setor, o reconhecimento da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos e, mais uma vez,
projetou a Escola mato-grossense no cenário nacional.
Com o impulsionamento do EAD, a elevação do número
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de alunos cresceu vertiginosamente, pois se em 2010 foram
beneficiados 3.913 alunos, em 2011 esse número foi elevado
para 7.104, um acréscimo de mais de 50%.
Na gestão 2013/2015, a Escola dos Servidores do
Poder Judiciário dilatou suas funções, abrindo-se para o
atendimento ao público externo de advogados, defensores
públicos e procuradores, presencialmente ou a distância.
Também ofereceu curso de pós-graduação em Gestão do
Poder Judiciário, com 400 vagas direcionadas aos servidores
das secretarias das varas e oficiais de justiça. A especialização
foi integralmente mantida pelo Judiciário, que investiu cerca
de R$ 1,6 milhão.
Sonhado e idealizado pelo então presidente,
Desembargador Paulo da Cunha, o projeto Academia de
Novos Líderes foi desenvolvido na gestão 2015-2016, diante do
desafio de preencher cerca de 40% das vagas dos gestores que
se aposentariam até 2019. O trabalho investia em matérias
técnicas e também voltadas para a formação de liderança
para o processo sucessório do PJMT e desenvolvimento de
competências gerenciais essenciais.
Novos avanços ocorreram em 2017. Dentre as principais
ações realizadas estavam a implementação da política de
capacitação permanente da Primeira e Segunda Instâncias de
acordo com a matriz de competências, que é uma das metas
do Conselho Nacional de Justiça.
Já em 2018 foi finalizada mais uma turma de pósgraduação do TJMT, que contou com 40 alunos servidores.
Denominada MBA em Direito: Administração Pública, a
especialização foi realizada em parceria com a faculdade
de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro
(FGV-Direito Rio) e consistiu em 18 módulos. Nesse ano,
a Escola também completou 10 anos, contabilizando 2.767
capacitações, cerca de 70 mil horas/aula e a participação de
46.362 servidores de todas as 79 comarcas do Estado. Ainda
nesse ano foi iniciado o programa Escola Itinerante, que
consiste em levar os professores da Escola dos Servidores
até as comarcas para capacitar vários alunos. Inicialmente,
foram promovidos cursos com temáticas voltadas para
liderança, Código de Processo Civil, PJe e custas judiciais.
Essa nova modalidade foi essencial para acompanhar
o programa Judiciário em Movimento, promovido durante
todo o ano de 2019, quando foram visitados todos os polos
judiciais mato-grossenses e levados cursos para os servidores
das comarcas. Já em 2020, mesmo com as portas fechadas
por conta da Covid-19, a Escola dos Servidores manteve as
capacitações por videoconferências, tendo em vista que os
servidores estavam trabalhando em regime de teletrabalho,
estipulado por meio da Portaria-Conjunta nº 249/2020.
As atividades são realizadas conforme cronograma
de capacitação e os servidores podem participar de casa,
utilizando seu computador particular ou celular. Essa
modalidade de capacitação está sendo executada em salas
virtuais, permitindo a interatividade entre os participantes
que, se necessário, realizam questionamentos durante a
capacitação.

Coordenadoria de Controle Interno
O artigo 74 da Constituição Federal de 1988 estabelece
a obrigatoriedade de os Poderes manterem Sistema de
Controle Interno, relacionando, em seus incisos, as
finalidades necessárias. Neste mesmo sentido a Constituição
do Estado de Mato Grosso prevê, em seu artigo 46, a criação
do Controle Interno nos órgãos estaduais. A Coordenadoria
de Controle Interno do Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso foi criada pela Lei n° 8.642/2007, de 11 de abril de
2007, com atuação em todas as áreas deste Poder, visando
à racionalização, eficiência, eficácia, economicidade e
legalidade das decisões e projetos executados na gestão
administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, de
Recursos Humanos e Magistrados, contribuindo com o seu
desenvolvimento e crescimento. (Página da Coordenadoria
de Controle Interno no Portal do TJMT)
A necessidade de implantação do Sistema de Controle
Interno no âmbito do Tribunal de Justiça deveu-se à edição
da Resolução nº 01/2007, oriunda do Tribunal de Contas
do Estado, TCE-MT, que aprovou o Guia para implantação
do Sistema de Controle Interno na Administração
Pública, determinando aos Poderes e órgãos do Estado e
dos Municípios de Mato Grosso, que ainda não tivessem
implantado o sistema de Controle Interno, que o fizessem
mediante lei específica. Diante da necessidade de implantar,
no âmbito deste Sodalício, o Sistema de Controle Interno
até a data-limite de 31/12/2011, em observância ao que
estabelece a Resolução nº 01/2007-TCE, de 6 de março de
2007, foi realizado o presente trabalho com o apoio técnico
do Consultor Especializado José Osvaldo Glock. (idem)

O

s trabalhos orientativos seguiram ao longo dos anos
e, em 2011, o consultor que ajudou na implantação
voltou ao TJMT para estabelecer técnicas que
definissem os procedimentos de macrocontroles a serem
implantados pelas diversas coordenadorias da Instituição. A
ação foi realizada no Seminário Sistema de Controle Interno,
cujo trabalho inicial consistiu no mapeamento de rotinas
e fluxos das atividades desenvolvidas em cada unidade.
As atividades resultaram no Manual de Rotinas com
Procedimentos de Controle do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Uma decisão política em direção à eficiência, eficácia,
economicidade e legalidade dos atos administrativos foi
tomada durante a gestão 2013/2015, com o fortalecimento
da unidade de Controle Interno. Assim, foi cumprido, pela
primeira vez no Judiciário Estadual mato-grossense, o Plano
Anual de Auditoria. Em 2015, o setor lançou enunciados
orientativos sobre os mais variados assuntos, os quais
são disponibilizados na Página do Sistema de Controle
Interno, abrigada no Portal do TJMT (www.tjmt.jus.br),
como forma de viabilizar a consulta do público interno e
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externo. O primeiro documento foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE) do dia 15 de abril de 2015, com o
tema Regras, Cálculos de Proventos e Procedimentos para a
Concessão de Aposentadoria, desenvolvido com informações
técnicas didáticas e detalhadas.
Foi em 2018 que o setor foi consolidado como um órgão
de trabalho preventivo e não fiscalizatório ou punitivo. Já
em 2019, realizou o acompanhamento in loco das obras
do Judiciário em várias comarcas, realizou inspeções de
depósitos judiciais, conciliação bancária das unidades
orçamentárias do Tribunal de Justiça e Funajuris e doação
de bens inservíveis. Também foram elaboradas cartilhas e
editados novos enunciados orientativos.

Socioeducativo e uma
Justiça mais humana

S

ão vários os investimentos em trabalhos sociais que o
Poder Judiciário mantém ao longo desses 146 anos. Com
a certeza da necessidade de investir nos jovens para que
a sociedade do futuro seja sempre melhorada, destacam-se os
trabalhos voltados para adolescentes em situação de risco.
Em 2013, 10 jovens infratores que apresentavam bom
comportamento enquanto estavam detidos no Centro
Socioeducativo de Barra do Garças foram contemplados com
curso de Auxiliar Administrativo do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A
capacitação foi fruto de parceria entre o Poder Judiciário,
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).
A ação objetivou proporcionar a reinserção dos jovens na
sociedade, por meio do estudo e também de um ofício.
Dentre os assuntos abordados estavam postura, moral, ética,
etiqueta profissional, técnicas de comunicação, matemática
instrumental, redação comercial e oficial e informática
básica.
A mesma comarca, em 2015, fez uma exposição
de telas pintadas por menores que estavam detidos no
Centro Socioeducativo local. A mostra integrou o projeto
Filosocioeducando, que ofereceu aula de artes dentro da
unidade para 12 adolescentes entre 14 e 18 anos incompletos.
No local também era desenvolvido o projeto Mergulhando
nas Águas da Vida, que desenvolvia atividades esportivas
buscando o bem-estar físico, mental e, principalmente, a
reintegração social.
No mesmo ano, 12 alunos da Escola Estadual Meninos
do Futuro, que funciona dentro da unidade socioeducativa
Complexo Pomeri, em Cuiabá, participaram da 11ª
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Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) e, desse total, sete conseguiram chegar à segunda
e última fase. Mesmo não sendo aprovados, foi uma grande
conquista para os jovens e acendeu neles a vontade de
estudar. A OBMEP é uma competição nacional realizada
com o apoio do Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada (Impa) e da Sociedade Brasileira de Matemática
(SBM). A competição, que é promovida com recursos do
Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) e do
Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo estimular
o estudo da matemática e revelar talentos na área.
Em 14 de outubro chegou à Segunda Vara da Infância
e Juventude, responsável por julgar os processos dos
adolescentes que praticam atos infracionais, a Justiça
Restaurativa, mais uma opção de investir no crescimento
emocional e afetivo dos jovens detidos na unidade. A
ferramenta utiliza técnicas de transformação das pessoas,
mostrando como elas encontram-se inseridas na sociedade
e de que maneira seus atos reverberam nos grupos a que
pertencem.
Em 2018, o Poder Judiciário assinou termo de parceria
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai-DR/MT), visando oportunizar a qualificação
profissional e possibilitar futuro acesso ao mercado de
trabalho aos adolescentes em conflito com a lei e que se
encontravam cumprindo medida socioeducativa de meio
aberto. Naquela oportunidade, foram ofertadas 240 vagas
para cursos técnicos em logística, operador de computador,
salgadeiro e montador e recuperador de computadores.
Podiam participar adolescentes em conflito com a lei
(em regime semiaberto), pais e responsáveis legais desses
adolescentes. Os primeiros 29 certificados foram entregues
no dia 20 de julho de 2018, na sede do TJMT, durante uma
cerimônia comemorativa que contou com a presença da
alta administração da Corte, juízes e servidores das Varas
Especializadas da Infância e Juventude de Cuiabá.
A parceria continuou e, em 2019, cerca de 40 adolescentes
foram encaminhados para a capacitação profissional no
curso de operação de computador na sede do Senai, no bairro
Distrito Industrial, em Cuiabá. Todos têm entre 14 e 17 anos
e foram encaminhados pela Justiça da Infância e Juventude
de Cuiabá, com o objetivo de proporcionar uma mudança
de vida para esses jovens enquanto pagam pelas infrações
que cometeram. Além das aulas gratuitas, eles recebem
uniforme, material escolar e passe livre estudantil.
Outra forma de transformar a vida de menores em
conflito com a lei foi iniciada em 2019, com a inserção de
adolescentes no programa de estágio do Fórum José Vidal,
em Cuiabá. Ali, 10 deles trocam o mundo das infrações
penais pelo aprendizado de um ofício. Todos cumprem
medidas socioeducativas e, para estagiar, passaram por
um processo seletivo realizado pelo Centro de Integração
Empresa-Escola (Ciee), sob supervisão da Vara da Infância e
Juventude de Cuiabá.

s/a | 2019 | Arquivo do TJMT

Gestor da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, Eduardo José Graça da Costa, ensina o adolescente
D.H.B.J., com 16 anos, a trocar o roubo à mão armada pelo serviço judiciário

Com o propósito de investir nesses jovens de forma
completa, eles também têm a oportunidade de participar
de aulas de jiu-jitsu, no Batalhão de Ronda Ostensiva Tático
Metropolitana (Rotam) e de judô, no Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope), todas ofertadas gratuitamente.
As oportunidades são fruto de parceria firmada entre
o Judiciário e a Polícia Militar de Mato Grosso, com o
propósito de proporcionar técnicas e hábitos de esporte a
adolescentes em conflito com a lei. Três vezes por semana,
depois de ir à escola pela manhã e de trabalhar no Fórum
da Capital à tarde, eles podem praticar artes marciais no
período noturno, esportes que exigem forte disciplina dos
praticantes e também auxilia na concentração.
A Comarca de Colíder também vem investindo na
formação profissionalizante de jovens infratores. Assim, 14
adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa na
cidade têm a oportunidade da ressocialização por meio de
cursos nas áreas de serviço, comércio, indústria e tecnologia.
A medida integra o projeto Formar para Socializar,
desenvolvido em parceria entre o Poder Judiciário de Mato
Grosso, Senai, Justiça do Trabalho, Ministério Público do
Trabalho (MPT), Ministério Público Estadual e a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Colíder. Foram
oferecidas vagas para quatro cursos: auxiliar administrativo,
recepcionista, montador e reparador de computadores.

Ouvidoria-Geral da Justiça

U

ma ferramenta permanente de defesa da cidadania
com a finalidade de melhorar a qualidade dos
serviços prestados à população de nosso Estado – a
Ouvidoria – foi implantada no Poder Judiciário de Mato
Grosso em 18 de setembro de 2007. Instituída pela Lei nº
8.642/2007, o órgão da Justiça Estadual permite à população
sugerir, denunciar, criticar e elogiar a qualidade dos serviços
prestados pela Instituição por meio de ligação gratuita,
formulário existente na Página da Ouvidoria no Portal do
TJMT (www.tjmt.jus.br), pessoalmente ou por meio de carta.
O atendimento é feito ao público externo e interno de todo o
Estado, e o setor detém independência funcional em relação
às outras áreas do Poder Judiciário, atuando em regime de
cooperação.
Nos vários levantamentos feitos, sempre foram
verificadas aprovações acima de 80%. Ao completar 10
anos de instalação, em 2017, uma solenidade batizou o
espaço com o nome do primeiro magistrado a assumir a
função de Ouvidor-Geral do Judiciário, em 2007, Cézar
Francisco Bassan. A homenagem foi aprovada pelo Pleno
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sessão ordinária
administrativa realizada em julho e o local passou a ser
denominado Espaço Ouvidoria Juiz Cézar Francisco Bassan. O
magistrado faleceu em março de 2013.
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Tempo médio de arquivamento das manifestações na Ouvidoria
Tempo Médio de Arquivamento
em dias

19
14

15
13
12

Janeiro
14
19
10

Fevereiro
13
17
12

13

13
10
8

10

2018
2019
2020

18

17

17

Março
15
10
8

10
8

Abril
17
10
8

8
7

Maio
18
7
8

11
9
8

11

Junho
11
9
8

11
9

8

Julho
11
8
8

6

8
6

Agosto
13
9
6

Setembro
11
8
6

12
11

14
13

9
5

Outubro
13
9
5

Novembro
12
11

Dezembro
14
13

Meses
2018

A Ouvidoria é o órgão responsável pelo Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC), ligado à presidência do
Poder Judiciário de Mato Grosso; porém, opera de forma
independente no encaminhamento de expedientes e
reclamações referentes ao Primeiro e Segundo Graus
de jurisdição, envolvendo questões judiciais e também
administrativas do Judiciário.
Uma das finalidades precípuas do órgão é promover, da
melhor forma possível, a comunicação entre o jurisdicionado
e o Poder Judiciário por intermédio das manifestações
que são abertas via telefone, pessoalmente ou pelo site. A
divulgação do Serviço de Informação ao Cidadão evidenciou
o aumento da quantidade de manifestações, nos anos de
2019 e 2020.

Núcleo Socioambiental
O Judiciário mato-grossense sempre primou pelo
fortalecimento da cultura de economia de gastos e consumo
consciente dentro da Instituição. Esse trabalho, entretanto,
mesmo tendo cunho sustentável, muitas vezes não se
enquadrava nas recomendações do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Foi então que surgiu a necessidade de
transformar as boas práticas institucionais em política de
gestão.
Assim, em 2015, foi criado o Núcleo de Responsabilidade
Socioambiental Permanente do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso, seguindo orientação da Resolução nº 201/2015
do Conselho Nacional de Justiça. Além do Núcleo, o TJMT
instituiu a comissão gestora do Plano de Logística Sustentável
(PLS), que planeja e define as políticas socioambientais
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Fonte: Coordenadoria de Planejamento do TJMT.

do Judiciário mato-grossense, ocupando papel tático-estratégico, enquanto o Núcleo trabalha operacionalmente.
Dentre as áreas em que atuam, destacam-se o
aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público,
o uso sustentável de recursos naturais e a promoção de
contratações sustentáveis. Tanto o Núcleo quanto o PLS
trabalham em parceria com outros setores, envolvendo-se e
apoiando ações que tragam economia à Instituição.
Ao longo dos anos, vários foram os resultados obtidos a
partir da atuação do Núcleo como, por exemplo, o projeto de
coleta seletiva no Fórum de Cuiabá e projeto de reciclagem
de papel em Várzea Grande. A Comarca de Porto dos
Gaúchos também desenvolve projeto sustentável voltado para
a reutilização do lixo orgânico, o qual é transformado em
adubo por meio da técnica de compostagem, sendo utilizado
para a fertilização de temperos verdes, ervas de chás, pomar
e jardinagem. Grande parte da produção é destinada à
população carente da cidade.
O Núcleo também realizou quatro encontros com o
objetivo de potencializar ações de sustentabilidade no Poder
Judiciário, ocorridos em 2016, 2018 (dois encontros) e 2019.
Em todos eles o objetivo foi promover a transformação
cultural e ofertar troca de experiências entre os participantes.
Também foram momentos de conhecer os desafios e
oportunidades em torno do Plano de Logística Sustentável,
além de promover a integração e a troca de boas práticas
entre os representantes das comarcas.
Dentre as ações mais significativas promovidas pelo
grupo estão: a redução do uso de copos descartáveis
utilizados para água e café a partir da adoção de squeezes
e xícaras; ações para diminuir consumo de energia como
descanso automático dos monitores; projetos para minimizar
serviços de impressão e, ainda, campanhas educacionais
como o Projeto Mão na Roda, que arrecadou 500 quilos
de papéis para doação a uma associação de Cuiabá que,
posteriormente, reverteu a doação em compra de cadeiras
de rodas.

Tony Ribeiro | 2019 | Arquivo do TJMT

A distribuição
de squeezes para
magistrados e
servidores resultou
na compra de
menos 43% de
copos descartáveis,
os quais são
ofertados apenas
ao público externo
do Judiciário

Outra ação expressiva foi a inauguração do Ecoponto,
local de coleta e descarte correto de lixos recicláveis. O
posto está localizado no Tribunal de Justiça com coletores
identificados para receber óleo vegetal, pilhas e baterias,
eletroeletrônicos, frascos de desodorantes aerossóis e
material de escrita.

Gestão Matricial de Despesas

O

programa Gestão Matricial de Despesas, GMD, foi
desenvolvido com o objetivo de gerenciar despesas
realizadas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso
e nas 79 comarcas do Estado, por meio da separação de
despesas por pacotes, com controle de, pelo menos, duas
pessoas, desdobramento dos gastos e o acompanhamento
sistemático das despesas com definição de parâmetros,
indicadores e metas. Inicialmente a matriz orçamentária do
Poder Judiciário foi avaliada considerando cinco despesas:
energia elétrica, telefonia fixa, telefonia móvel e utilização
dos Correios. Anos mais tarde foram inseridos também os
pacotes de gasto com impressão e resmas de papel.
Iniciada em junho de 2015, com o objetivo de reduzir
as despesas fixas de forma sustentável, a ação buscou
eliminar vícios dos processos tradicionais ligados ao
orçamento judiciário. Todos os passos são desenvolvidos
pela Coordenadoria de Planejamento (Coplan), que faz
o monitoramento dos gastos e da economia, em parceria
com o Núcleo Socioambiental, que guia os setores nas
ações realizadas. O GMD foi desenvolvido durante uma
consultoria do Conselho Nacional de Justiça realizada no

Judiciário mato-grossense e que serviu de piloto, juntamente
com outros 10 tribunais, para a implantação do projeto
Diagnóstico e Fortalecimento dos Judiciários Estaduais, cuja
finalidade era consolidar os Tribunais de Justiça de todo o
país, diminuir a desigualdade entre as justiças estaduais e
oferecer mais acesso à população de baixa renda.
A ferramenta GMD foi fortalecida com o passar dos
anos e em 2016 foi utilizada para premiar as comarcas
por seus resultados de economia e empregabilidade de
receita, durante a realização do Primeiro Encontro de
Sustentabilidade na Administração do Poder Judiciário de
Mato Grosso, efetivado no auditório Espaço Justiça, Cultura
e Arte Desembargador Gervásio Leite, na sede do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso. O reconhecimento público,
anualmente, de cada comarca e área que economiza, faz
parte dessa programação, bem como uma série de palestras
voltadas ao Plano de Logística Sustentável (PLS).
Nesses três anos (2017, 2018 e 2019), por conta da Gestão
Matricial de Despesas, o Tribunal conseguiu manter fixo o
gasto com essas cinco despesas, apesar de elas terem sofrido
reajustes como, por exemplo, 30% de aumento em energia
elétrica e 11% na tarifa dos correios, durante o triênio. Caso
não tivesse havido essa economia por parte do TJMT e das
comarcas, as contas do Judiciário estariam 40% mais caras.
Nessa caminhada pela diminuição de despesas, a Coplan
e o Núcleo Socioambiental contaram com a ajuda de outros
setores, como a Coordenadoria de Tecnologia de Informação
(CTI) que, em 2017, implantou o desligamento automático de
monitores dos computadores para aumentar a economia no
consumo de energia. A Coordenadoria de Infraestrutura, em
parceria com a concessionária Energisa, em 2017, promoveu a
troca eficiente de cerca de 1.000 lâmpadas na sede do TJMT.
Na ocasião, foram trocadas todas as lâmpadas de tubo por
leds, que proporcionam mais economia, geram menos calor e
têm durabilidade maior.

Inovação e modernização: o presente e o futuro do Judiciário

265

Adilson Cunha | 2018 | Comunicação TJMT

Dezoito unidades recebem selos de reconhecimento do GMD e Núcleo de Sustentabilidade pela economia em energia elétrica, correio, telefonia fixa,
telefonia móvel, impressões e resmas de papel

Também a Coordenadoria de Infraestrutura que, no
início de 2019, trocou os condicionadores de ar do TJMT
para um modelo mais eficiente e econômico e, ainda, a
Coordenadoria de Recursos Humanos que, por meio da
Diretoria de Departamento de Pagamento de Pessoal,
deixou de imprimir 50 mil folhas mensalmente ao decidir
fazer a conferência da folha de pagamento dos servidores
diretamente no computador. Também a Diretoria-Geral
e a Vice-Presidência diminuíram 57% no consumo de
impressões, respectivamente, uma redução 1.987 e 11.236
impressões nesses órgãos. Os dois setores ganharam uma
gincana promovida pela Coordenadoria de Planejamento
nominada Faça o Seu Papel, que visava à redução de gasto
desse insumo no TJMT em julho de 2018.
Em 2020 houve o incremento de mais seis novas despesas
para monitoramento na metodologia GMD: combustível,
credenciados, diárias, estagiários, terceirizados e material
permanente. Essas despesas se juntaram àquelas que já eram
medidas.
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Inovações financeiras

A

Coordenadoria Financeira do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso acompanha os passos da instituição no
que se refere a inovações de ações para garantia de
melhores resultados. A unidade é responsável pela execução
orçamentária e financeira de todo o Poder Judiciário de
Mato Grosso (PJMT) e também pela gestão orçamentária da
Fonte 100, recurso proveniente do Governo do Estado e que
custeia a folha de pagamento do PJMT.
Em outubro 2014, por exemplo, os devedores de custas
judiciais começaram a ser negativados pelo Poder Judiciário
de Mato Grosso por meio da inscrição do CPF em protestos
da Dívida Ativa. Até esse período não era possível mensurar
o valor desse saldo a receber, pois o nome do devedor era
anotado manualmente pelo Cartório Distribuidor de cada
comarca, sem que houvesse qualquer sanção pelo não
recolhimento das custas pendentes. A partir de novembro
de 2014 foram publicados os Provimentos números 40,
80 e 88/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça, os quais
permitiram a negativação. No período de 2014 a 2016 foram
encaminhados, para protesto, 3.383 processos, ou seja, o
Poder Judiciário começou a mensurar os seus créditos.
Mesmo com a melhoria implantada, o trabalho
ainda mantinha certa dificuldade, tendo em vista que
todos os documentos para inscrição em protesto eram
encaminhados ao Departamento de Controle e Arrecadação
da Coordenadoria Financeira no formato físico, ou seja,
inúmeros processos para ser avaliados, digitalizados e,
ainda, arquivados em espaços físicos.

Em 2017, os servidores das comarcas passaram por
capacitação e começaram a encaminhar os processos
de forma virtual, o que permitiu um acréscimo de
aproximadamente 124% de processos inscritos em protesto.
Dessa forma, em um ano atuando de forma virtual, foi
dado um salto de 3.383 processos inscritos (até 2016) para
7.548 somente em 2017. De lá para cá houve uma evolução
significativa, com 30.669 processos inscritos em protesto
até julho/2020 e, o mais importante, o Poder Judiciário de
Mato Grosso pode mensurar os seus créditos em custas
processuais, inclusive dos processos eletrônicos. Vale lembrar
que mais de 40% dos processos inscritos em protesto já
foram arrecadados aos cofres do Poder Judiciário por meio
dessa ação efetiva e eficaz.
Ainda em 2014 foi editada a Resolução nº 11 do Tribunal
Pleno, que determinou a liberação de depósitos judiciais
exclusivamente pelo sistema Alvará Eletrônico. O alvará
é a forma como a parte perdedora de um processo paga à
parte ganhadora. Antes disso, os alvarás eram enviados das
79 comarcas do Estado para o Departamento de Depósitos
Judiciais da Coordenadoria Financeira, via Malote Digital. O
TJMT chega a receber até 500 alvarás por dia.
A nova ferramenta trouxe melhorias para as partes
envolvidas no processo. Dentre elas, merece destaque a
geração de economia no tempo de tramitação do pedido de
pagamento. A medida também trouxe economia de papel, de
impressão e de trabalho dos servidores do Poder Judiciário.
Os alvarás eletrônicos são emitidos pelo Sistema Siscondj,
que possui dispositivos de segurança e assinatura digital, por
meio do e-token, garantindo a autenticidade dos documentos
digitais.
O desenvolvimento e a criação de um sistema para
emissão de guias de parcelamentos – taxa judiciária e custas
processuais – com o total controle dos parcelamentos, pelo
Poder Judiciário, foi uma das melhorias implantadas em
2017. A medida trouxe mais celeridade para os operadores
do direito e jurisdicionados e representou ganho para
o TJMT, já que, cada vez que o documento era emitido,
gerava uma cobrança bancária. A modernização do sistema
gerou uma economia em torno de R$ 120 mil por mês,
além da economicidade de papel, dentro da proposta de
sustentabilidade vivenciada pela Instituição.
Já no sentido de otimização de mão de obra, tempo
e papel, a coordenadoria, por meio do setor financeiro,
em 2019, substituiu a remessa dos Balancetes Financeiros
e Orçamentários mensais pela prestação eletrônica de
Informações ao Tribunal de Contas do Estado (TCE),
transmitida pelo acesso remoto ao Banco de Dados dos
Sistemas Informatizados utilizados pelas unidades gestoras
estaduais. Já em 2020, foi realizada a virtualização dos
pagamentos referentes aos contratos do Centro de Integração
Empresa-Escola e Correios.

Teletrabalho

A

s discussões para implantação do teletrabalho no
Estado começaram em 25 de maio de 2018, quando
foi decidido que servidores lotados no Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e na Comarca de Alta
Floresta integrariam o projeto-piloto, trabalhando de forma
remota. Os resultados e as dificuldades apontadas nessa
experiência foram utilizados para embasar a minuta que
daria efetividade ao novo sistema de trabalho.
Em 14 de novembro as normas regentes do projeto-piloto
foram divulgadas, por meio do Provimento nº 17/2018,
editado pelo então presidente do TJMT, Desembargador
Rui Ramos Ribeiro. O documento estabeleceu o conjunto
de regras que introduziram um novo conceito de trabalho,
definindo os parâmetros de execução, acompanhamento e
normatização para os servidores interessados, gestores e para
a Administração.
A partir da edição da Resolução nº 04/2019, de 13 de
junho do mesmo ano, o teletrabalho foi definitivamente
instalado no âmbito do Poder Judiciário, com critérios
definidos para o seu desenvolvimento. Na ocasião, o
presidente do Tribunal, Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha, por meio de ofício-circular, pediu aos
coordenadores das unidades administrativas do Judiciário
que indicassem os servidores interessados em aderir à nova
modalidade. O trabalho remoto, entretanto, não estava
disponível a todos, tendo em vista que era necessário
obedecer a determinados critérios.
Dentre as regras do documento, a quantidade de
servidores em teletrabalho por unidade estava limitada a 30%
da lotação, admitindo-se, excepcionalmente, a majoração
para 50%, mediante autorização da Presidência do Tribunal
de Justiça. Quanto à produtividade, a meta de desempenho
estipulada aos servidores em regime de teletrabalho deverá
ser, no mínimo, 20% superior à média da eficiência dos
últimos seis meses dos servidores que trabalham de forma
presencial nas dependências do órgão e exercem atividades
correlatas às que o servidor em teletrabalho executará.
Todo o investimento em pesquisa e tecnologia, feito
anteriormente para garantir esse tipo de prestação de
trabalho à população permitiu que, em 2020, com a
chegada do novo coronavírus ao Brasil, causando a rápida
disseminação da doença batizada como Covid-19, fosse
tranquila a determinação de isolamento social, mas com a
perfeita continuação da entrega jurisdicional.
Em 20 de março de 2020, o Poder Judiciário de Mato
Grosso, seguindo o Conselho Nacional de Justiça, fechou as
portas e, aproveitando o know-how já adquirido, determinou
a entrega dos serviços à população via teletrabalho.
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Núcleo de Inovação
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novar é mudar o dia a dia de alguém para melhor. Dentro
de uma instituição pública como o Poder Judiciário
de Mato Grosso, a inovação pode ser traduzida pela
construção de soluções para atender às expectativas dos
cidadãos e a promoção de avanços significativos na entrega
do serviço à sociedade. Para alcançar esses objetivos foi
implantado o Núcleo de Inovações.
A unidade foi constituída com a concepção de criar ideias
diferentes que tragam mais celeridade, transparência e para
que proporcione ao Judiciário estadual qualidade do serviço
que entrega para a população. À frente do desenvolvimento
dos trabalhos, o Juiz Auxiliar da presidência, Luiz Octávio
O. Saboia Ribeiro explica que um dos grandes diferenciais
da unidade é se tornar um ambiente onde é permitido fazer
diferente e também onde é possível errar. “O grande mérito
do Núcleo é tentar prototipar [criar] o máximo de soluções
possíveis, sabendo que muitas vezes a gente vai errar e
que o erro faz parte da evolução, aponta o magistrado.”
(Comunicação do TJMT, 04/03/2020, Keila Maressa)
Desde o início de 2019 o Núcleo de Inovações trabalha
desenvolvendo ações voltadas à modernização da Instituição.
Assim, foram realizadas palestras com o tema, a exemplo
do Inovation Day, em português, Dia de Inovação, que
incentivou magistrados, servidores e população em geral

a descobrir novas tecnologias e soluções para situações do
cotidiano. Ele foi realizado no dia 2 de março na sede do
Tribunal de Justiça, e foi aberto para apresentação pública de
sugestões inovadoras.
Nesse mesmo ano também já foi montado um grupo de
desenvolvedores de tecnologia da informação do TJMT para
pensar novas soluções e, ainda, um hotsite para arrecadar
propostas de novas práticas e ideias voltadas para todas as
áreas do PJMT.
Já em 2020 foi lançada a Primeira Jornada da Inovação,
com início em 17 de agosto e encontros quinzenais que
totalizaram cinco. A ação teve o objetivo de aprimorar
a cultura interna de solução de gargalos existentes no
Judiciário estadual. Promovido de forma virtual e gratuita,
o webnário foi destinado ao público interno, mas também
exibido por meio do perfil oficial no YouTube.
Dentre as entregas realizadas pelo Núcleo, cinco se
destacam, quais sejam: Robô Mako, Chatbot Tejota, Robô
Yuris, prova de conceito e o Juízo 100% Digital.
O Robô Mako foi lançado em outubro de 2020 em
parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
incorporado do PJe. A funcionalidade irá realizar operações
dentro do sistema do Banco Central, o Sisbajud, garantindo
a execução das ordens de bloqueios, desbloqueios e
transferências de recursos para contas judiciais. Dessa forma,
os procedimentos que antes eram feitos de forma manual e
demandam diversas etapas, agora poderão ser acionados pelo
PJe, garantindo efetividade dos atos.

O juiz Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro explica para plateia do InnovationDay que inovar é pensar de forma criativa e com metodologia
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Em novembro foi lançado o chatbot Tejota com a missão
de auxiliar os usuários do Portal do TJMT a fazer buscas e
dirimir dúvidas rápida e precisamente. Ele está localizado no
canto direito da página de Internet e, assim que acessado o
sítio, e robô se oferece para ajudar o internauta. A aplicação
está em sua primeira versão e passará constantemente por
aperfeiçoamento já que possui condições para compreender
perguntas que os usuários fazem e se aprimorar para as quais
ele não possuía resposta.
Já o Robô Yuris é desenvolvido em parceria com a
empresa Amazon e irá auxiliar os magistrados, utilizando
Inteligência Artificial como um robô assessor. Desenvolvido
na forma de Prova de Conceito, ele irá auxiliar nas
atividades judiciais cognitivas, analíticas e interpretativas
usualmente desempenhadas no Judiciário como proposta
de uma ferramenta de apoio à decisão judicial. O Yuris será
incorporado ao PJe futuramente.

A Prova de Conceito consiste em produzir evidências de
quanto o software foi bem-sucedido na ação a ele confiada.
É nessa etapa que são verificados possíveis erros técnicos que
possam, futuramente, produzir resultados não desejados
do sistema. A prova de conceito também possibilita o
recebimento de respostas dos usuários internos ou externos,
permitindo a continuação ou mudança de rota quanto à
finalização do produto.
Já o Juízo 100% Digital é uma forma de atuação pela qual
todos os atos processuais serão exclusivamente praticados
por meio eletrônico. Ele foi implantado como projeto-piloto
em 13 unidades jurisdicionais do Estado possibilitando que
atos como citação, intimação, audiência, atendimento às
partes e também aos advogados sejam realizados de forma
remota, utilizando a internet. Sua missão é tornar ainda mais
célere o atendimento ao advogado e cidadão, tendo em vista
que esta modalidade oferece atendimento, durante o horário
de expediente forense, via telefone, e-mail, videochamadas e
aplicativos digitais.

Inovação e modernização: o presente e o futuro do Judiciário
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A Coordenadoria Judiciária, por exemplo, trabalhou
em seis frentes diferentes voltadas para o monitoramento e
a redução da taxa de congestionamento da Justiça Estadual.
Dentre elas estão a instalação de melhores filtros de busca
de informações; mais rapidez nos resultados de pesquisa
de jurisprudência judicial e administrativa; e implantação
de sala de audiência para videoconferência no TJMT.
Essas medidas tornaram mais célere a entrega do trabalho
judiciário da Segunda Instância aos cidadãos e advogados.
Da mesma forma as áreas-meio também apresentaram
bons resultados como acompanhamento de obras
realizadas no interior, plano de capacitação de magistrados
e servidores, melhorias no processo de tramitação de
licitação, início da elaboração do Plano Plurianual 2020-2023, aprimoramento do aplicativo ClickJud, virtualização
de processos de Recursos Humanos, proposição do Cejusc
Itinerante, implantação do projeto de busca ativa de
adoção, diagnóstico da gestão de precatórios, estratégia de
digitalização dos processos de 1° grau e integração virtual
com os tribunais superiores, dentre tantos outros projetos
importantes.
Todas essas conquistas projetaram o Judiciário matogrossense no cenário nacional enquanto inovador e
responsivo e também trouxeram resultados que elevaram a
Instituição a um patamar mais maduro e eficiente. Vejamos à
frente algumas das relevantes conquistas desse período.

Otmar de Oliveira | 2018 | Comunicação do TJMT

om o lema Justiça em Movimento, Acessível, Célere
e Eficiente tomaram posse em 18 de dezembro de
2018 os Desembargadores Carlos Alberto Alves
da Rocha, na Presidência do Poder Judiciário de
Mato Grosso, Maria Helena Gargaglione Póvoas (VicePresidente) e Luiz Ferreira da Silva (Corregedor-Geral da
Justiça). Ao assumir efetivamente, em janeiro de 2019, a Alta
Administração do Poder Judiciário mato-grossense deu início
à solução do desafio ao qual se propôs: tornar o Primeiro e
Segundo Graus ainda mais eficientes, inovadores e ágeis.
Naquele momento, ações já haviam sido anteriormente
planejadas e os caminhos até o alcance dos pontos positivos,
traçados. Dentre eles, o presidente propôs a todo o staff
um Plano de 100 dias (entre 7 de janeiro e 17 de abril de
2019) para que fosse realizado o alinhamento estratégico
do Poder Judiciário. A ideia era encontrar soluções criativas
que melhorassem a entrega dos serviços a curto, médio e
longo prazo. Assim, nesse lapso de tempo, cada uma das 13
coordenadorias concretizou ações norteadoras para que a
gestão, durante os dois anos que se sucederiam, ascendesse a
resultados ainda não alcançados.
O plano foi executado em 95,30%, traduzidos no
cumprimento de 21 itens subdivididos em 112 projetos
efetivados. Mais que um dado estatístico, as ações
empreendidas fazem a diferença, na prática, para a
população, magistrados e servidores, além dos operadores de
direito.

19
R

Os Desembargadores
Carlos Alberto Alves
da Rocha (ao centro),
Luiz Ferreira da
Silva e Maria Helena
Gargaglione Póvoas
foram eleitos para
administrar o Judiciário
na gestão 2019/2020
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Cumprimento das Metas CNJ

Ranking da Transparência

Em 2019, o Judiciário mato-grossense cumpriu sete metas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo
que todas foram alcançadas com porcentagem superior a
100% e a maioria com valor superior à média dos tribunais
nacionais.
O cumprimento de metas específicas posicionou o PJMT
dentre os melhores do Brasil. É o caso da Meta 3 – Estimar a
Conciliação em que o excelente resultado alçou a Instituição
entre os sete melhores tribunais nesse quesito, dentre o total
de 92 (estaduais, federais, do trabalho e eleitoral). Ainda, o
Poder Judiciário de Mato Grosso foi a Instituição com maior
índice de conciliação, contabilizando 34,48% contra 28,38%
do segundo colocado (TJMA).
Também foi classificado entre as 15 instituições destaques
que cumpriram a meta de julgar processos mais antigos em
três segmentos, quais sejam, Justiça Comum, Segundo Grau
e Juizados Especiais (Meta 2). Ainda foi ranqueado entre as
19 que julgaram mais processos que os distribuídos (Meta 1),
considerando os 27 tribunais estaduais.
Os números de 2020 ainda não estão fechados,
entretanto, o Judiciário projeta o alcance de 9 metas definidas
para a Justiça Estadual. É importante ressaltar que um dos
índices para cumprimento é a Meta 9 - Integrar a Agenda
2030 ao Poder Judiciário. Esse quesito oferece um leque de
objetivos a serem escolhidos pelas instituições e Mato Grosso
foi o único a escolher o objetivo Desenvolvimento Sustentável
1, referente à erradicação da pobreza por meio de plano de
ação para redução de estoque e prevenção de litígio de casos
de adoção, resultando, dentre outras ações, em parceria com
o CNJ para construção de Painel.

O planejamento executado para a gestão 2019-2020
também refletiu positivamente no resultado do Ranking
da Transparência do Poder Judiciário 2020, confeccionado
anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. O
documento expedido em 2020, contendo informações
referentes a 2019, aponta a evolução do TJMT, ao galgar
da posição de último colocado dentre os 27 tribunais
estaduais para 7º colocado. Esse relatório indica a
Instituição com índice de 89,73% de pontuação.
Essa melhoria é devida às ações implementadas pela
alta administração como, por exemplo, a recomendação
para que todas as áreas da Instituição fizessem o
relançamento de relatórios informativos em formatos
editáveis e abertos no Portal Transparência, localizado no
site do TJMT.
O Ranking da Transparência é regulamentado pela
Resolução CNJ 215/2015.

a

a

Metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
Desempenho PJMT 2019 Cumprimento médio
sempre acima de 100% da Justiça Estadual

Metas
Meta 1 - Julgar mais processos que os distribuídos

105,01%

98,34%

Meta 2 - Julgar processos mais antigos no segmento Justiça Comum

102,82%

92,73%

Meta 2 - Julgar processos mais antigos no segmento Segundo Grau

105,27%

113,52%

Meta 3 - Julgar processos mais antigos no segmento Juizados
Especiais

104,96%

101,69%

Meta 3 - Estimular a conciliação

105,38%,

86,17%

Meta 6 - Priorizar o julgamento das ações coletivas (Segundo Grau)

120,37%

118,08%

Meta 8 - Priorizar o julgamento dos processos relacionados à
violência doméstica e familiar contra as mulheres

110,06%

74,67%

Fonte: Coordenadoria de Planejamento do TJMT.
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Obras para melhor receber o público

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

Ao longo de 15 anos de existência, o Fórum
Desembargador José Vidal passou por várias reformas que
foram modificando os espaços internos a fim de atender à
evolução que o Judiciário vivenciava. Entretanto, a maior
delas, há anos solicitada pela Ordem dos Advogados do
Brasil e pela população, foi empreendida apenas em 2019
– a climatização. Até então, a estrutura do prédio era
parcialmente aberta e, para ser minimamente refrescante,
era necessário que a temperatura em Cuiabá estivesse amena
e o clima apresentasse rajadas de vento, o que, com o passar
do tempo e alteração climática, tornou-se quase impossível.
A obra de climatização consiste no fechamento dos
corredores do prédio com placas de vidro espessas o
suficiente para manter o ambiente com temperatura
agradável a todos que aguardam atendimento ou audiência.
Em 2019, esse mesmo trabalho foi realizado em parte dos
fóruns de Rondonópolis e de Barra do Garças.
Outras benfeitorias em andamento em Cuiabá são:
a repaginação da fachada, a regularização do sistema de
proteção contra descarga atmosférica e, ainda, a adequação
às atualizações das normas de acessibilidade, como
nivelamento de piso e construção de novas rampas.

Alair Ribeiro | 2019 | Comunicação do TJMT

a

Arquivo do TJMT

Linha evolutiva apresenta o antigo
fórum, realização da obra e o prospecto
de como ficará a nova fachada
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O interior do Estado também foi beneficiado com
benfeitorias físicas garantidoras da melhoria de acesso pleno
às sedes do Judiciário. Desde o início dessa gestão, foram
inaugurados os fóruns de Barra do Bugres e Primavera do
Leste e receberam investimentos as novas sedes que estão
sendo construídas em Água Boa, Alto Araguaia (em vias
de licitação) Lucas do Rio Verde e Nova Xavantina. No rol
de comarcas que receberam grandes investimentos para
melhoria também constam Barra do Garças, Campo Verde,
Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Tapurah e Sapezal.

Reunião no TJMT foi liderada pelo
Ministro Dias Toffoli para discutir o
aperfeiçoamento do trabalho da justiça
brasileira na sua inter-relação com o
STF e o CNJ

Mayke Toscano | 2019 | Comunicação do TJMT

Paralelamente, outros dois investimentos prediais,
igualmente importantes para a população e comunidade
jurídica, estão em andamento. São eles: a nova sede do
Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá e o novo Fórum
de Várzea Grande.
A primeira obra está situada nas proximidades do Fórum
de Cuiabá e foi totalmente pensada para agrupar os Juizados
Especiais que atualmente estão localizados em lugares
diversos da Capital. O novo espaço irá receber também as
Turmas Recursais, que julgam os recursos dos Juizados
Especiais e, ainda, o Centro de Conciliação e Mediação. A
edificação teve início na gestão 2019-2020, com a preparação
da fundação estrutural.
Já o novo fórum de Várzea Grande teve a construção
iniciada em 2018. Durante a gestão 2019/2020, recebeu
grandes incentivos para que ocorresse a finalização o
mais rápido possível. A nova edificação irá substituir um
prédio antigo, localizado no centro de Várzea Grande,
com sinais evidentes de dificuldade para acompanhar a
evolução tecnológica e social da comarca, instalada em 1984.
Atualmente, no Fórum, estão abrigados 18 varas judiciais,
um salão para o Tribunal do Júri, um Centro Judiciário de
Solução de Conflitos (Cejusc). Outros três Juizados Especiais
compõem a comarca, mas estão localizados fora da sede do
fórum por falta de espaço físico.
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Judiciário próximo de todos

Estruturação do Judiciário

Longe de se manifestar apenas nos autos, o Judiciário
mato-grossense se manteve aberto para a comunicação tanto
com o público interno quanto externo. Nesse sentido, três
projetos foram responsáveis por manter a aproximação entre
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e operadores do Direito
e população: Fale com o Presidente, Café com o Presidente e
Presidência de Portas Abertas.
O Fale com o Presidente foi divulgado assim que se
iniciou o primeiro ano de gestão e consiste em um canal
democrático, via e-mail, que recebe questionamentos, críticas
e elogios sobre qualquer assunto relativo ao Judiciário.
Ao todo, foram lidas 1.800 mensagens.
Já o Café com o Presidente consiste em encontro com
jornalistas na própria Presidência do TJMT. A recepção nem
sempre se trata de entrevistas, muitas vezes era um agradável
encontro para externar aos comunicadores que a Casa estava
sempre disposta a manter um diálogo aberto e franco com a
imprensa.
Da mesma forma funcionava o projeto Presidência de
Portas Abertas, direcionado a públicos diferentes. Esse canal
possibilita aos operadores do Direito, cidadãos e público
interno um encontro com o próprio presidente do TJMT. A
medida foi fundamental para fortalecer ainda mais a relação
institucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e com o
Ministério Público.
O empenho em manter o bom relacionamento
institucional também fez com que o Conselho Nacional de
Justiça se mostrasse grande parceiro, seja para produção de
soluções tecnológicas, seja na aproximação institucional.
Assim, ao longo de dois anos, recebeu conselheiros que
visitaram a Instituição. Dentre eles, em julho de 2019, o
Ministro José Antonio Dias Toffoli, presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), sediou no TJMT um encontro com os presidentes de
tribunais estaduais de todo o país. Essa foi a primeira vez que
o modelo de trabalho foi realizado de forma interiorizada,
reunindo os gestores da Justiça Estadual com a autoridade
máxima do Judiciário brasileiro.

O processo de estruturação do Poder Judiciário é algo
sempre muito requisitado tanto pelo público interno quanto
externo da Instituição. Nesse sentido, a alta administração da
gestão 2019/2020 fez grandes investimentos nos concursos de
ingresso de magistrados, concurso para prover os cartórios
extrajudiciais e, ainda, na chamada de servidores aprovados
no concurso vigente.
Em 2019, o concurso de provimento de nove vagas na
magistratura mato-grossense teve vários andamentos:

a

a

a efetivação da segunda fase do concurso de provas e
títulos para ingresso na magistratura (maio);
a realização das provas discursivas e práticas de sentença
cível e criminal para 474 candidatos (maio), seguida da
emissão de resultado e vista de prova (junho);
a análise dos recursos das provas publicamente (julho);
a divulgação do resultado definitivo das provas escritas do
concurso da magistratura (julho);
a aplicação da prova de sentenças (agosto), seguida da
divulgação de resultado (setembro);
a execução da sessão pública de análise de recursos da
prova de sentença (outubro);
a início da terceira fase do concurso para ingresso na
magistratura em que o candidato deve realizar a
inscrição definitiva, ser submetido a exames de sanidade
física e mental, bem como convocação para apresentação
de títulos.
A quarta e quinta fases, respectivamente, provas oral
e de títulos, seriam realizadas em 2020, mas não puderam
ocorrer porque o Judiciário foi obrigado a suspender a
continuidade, tendo em vista que ambas as etapas exigem
presença física dos candidatos, o que causaria aglomeração,
situação proibida durante a pandemia, provocada pelo
novo coronavírus – Covid-19. O certame teve início em
novembro de 2018, com a realização da primeira fase (prova
objetiva), que contou com quase 5 mil inscritos. Foram
disponibilizadas nove vagas, mais cadastro de reserva.
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Dani Cunha | 2020 | Comunicação do TJMT

306 aprovados no concurso para outorga de delegações no foro extrajudicial aguardam para escolha serventias

Ainda investindo na estruturação do Poder Judiciário,
durante a gestão, foi autorizada a nomeação de 358 novos
servidores para prover as comarcas do Estado. Foram 149
analistas e 159 técnicos lotados em 68 comarcas. Como a
prioridade é prover a Primeira Instância, onde a necessidade
de servidores é maior, nesse mesmo período, no Tribunal de
Justiça, foram lotados apenas um analista e quatro técnicos.
O concurso teve o edital deflagrado em 2015 e o prazo de
validade finalizaria em 15 de agosto.
Em agosto de 2020, o presidente Carlos Alberto Alves
da Rocha suspendeu o prazo de vigência do concurso até
o término do estado de calamidade pública determinado
pelo Governo do Estado no Decreto Legislativo nº 6/2020. A
normativa em questão atribuiu os efeitos até 31 de dezembro
de 2020, quando também devem ser retomados os prazos da
seleção. A nomeação dos novos servidores atenderá ao déficit
de mão de obra, um dos principais problemas enfrentados
pelo Judiciário em todo o país.
O concurso para o foro extrajudicial também foi
impulsionado durante esses 24 meses. Em fevereiro de 2019,
foi divulgado o resultado provisório da avaliação de títulos
do certame e, em agosto, depois da análise dos recursos, foi
disponibilizado o resultado final.
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Em 9 de março de 2020, foi realizada a audiência pública
para escolha das serventias do Concurso Público de Provas e
Títulos para a Outorga das Delegações de Notas e de Registro
do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso. Na ocasião,
306 candidatos compareceram munidos de documentos
para a escolha da serventia, seguindo rigorosa ordem de
classificação, em cada critério de ingresso, por provimento e
remoção. O certame foi deflagrado em 2013.
Além do presidente do TJMT, o Corregedor-Geral da
Justiça, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, e a diretoria
da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso
(Anoreg-MT) também se fizeram presentes na audiência
pública. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do
YouTube do Poder Judiciário de Mato Grosso.
A posse dos novos cartorários estava marcada para
ocorrer a partir do primeiro dia útil após o dia 30 de
abril com o prazo máximo de 30 dias e possibilidade
de prorrogação, por uma única vez, por igual tempo.
A competência para investidura no cargo ficou delegada aos
Juízes-Corregedores permanentes nas comarcas.
Entretanto, no início de maio, quando começava a
contagem do prazo para posse, uma decisão do Conselho
Nacional de Justiça suspendeu o cronograma previsto para
o concurso. A decisão foi exarada pelo conselheiro André
Godinho e determinava que o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso deveria se abster de praticar qualquer ato decorrente
da sessão de escolha de serventias, realizada no mês de
março deste ano.

Sistema Eletrônico de Execução
Unificado (Seeu)

a

A execução desse trabalho em tão pouco tempo
necessitou de planejamento prévio. O primeiro passo foi
virtualizar os processos urgentes, seguidos daqueles por
prioridade de regime de prisão. Por último, os processos
menos urgentes também se tornaram eletrônicos. Todo o
trabalho foi feito por força-tarefa localizada em Cuiabá,
envolvendo voluntários e servidores.
O Seeu é uma solução obrigatória para aperfeiçoar a
gestão penal em todo o país de forma a garantir a melhoria
da qualidade na execução penal em curto tempo.

Assinatura de adesão do TJMT ao Seeu em 19 de
março de 2019. Em destaque, o Presidente do TJMT,
Desembargador Carlos Alberto da Rocha e o Ministro
do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional
de Justiça José Antonio Dias Toffoli

Gil Ferreira | 2019 | Conselho Nacional de Justiça

De forma pioneira e célere, Mato Grosso começou a
implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(Seeu) em janeiro de 2019, antecipado à determinação
para que os tribunais aderissem ao sistema indicado pelo
Conselho Nacional de Justiça. Como resultado, a tarefa
de concluir a ação também foi previamente realizada pelo
TJMT (em novembro), fazendo com que o Judiciário matogrossense obtivesse projeção nacional.
O trabalho de digitalização e virtualização de 42
mil processos durou oito meses (março a novembro de
2019). Nesse lapso de tempo, as ações, que antes estavam
entranhadas em papéis, foram inseridas no sistema que
permite melhor acompanhamento das penas impostas,
extração de informações de inteligência, déficits de gestão
de dados minimizados na execução penal e também
identificação única, em todo o território nacional, a toda
pessoa com processo de execução penal.
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Judiciário em Movimento

a

s/a | 2011 | Arquivo do TJMT

O programa Judiciário em Movimento foi um dos
protagonistas de 2019. Idealizado com o intuito de ser mais
uma ponte entre o Judiciário e a sociedade, a ação reúne e leva,
até os polos judiciais, iniciativas da Escola Itinerante, Jornada
de Estudos, Audiência Pública e serviços de acesso à Justiça.
Ao longo de 2019, foram realizadas quatro edições que
atenderam aos polos de Rondonópolis e Primavera do Leste
(em abril), Sinop e Alta Floresta (agosto), Cuiabá (junho),
além de Tangará da Serra, Diamantino e Juína (novembro).
Esses polos reúnem 58 comarcas.
Durante as visitas, foram realizados cerca de 20 mil
atendimentos como orientação jurídica, divórcio consensual,
audiências de conciliação e mediação de conflitos. A
população também teve acesso a serviços voltados para a
cidadania como emissão de segunda via de documento e
orientações de saúde.
O ponto alto do projeto se dá com a participação da
sociedade civil e dos operadores do Direito de cada região.
Cerca de 600 pessoas aceitaram o convite do Poder Judiciário
e participaram dos debates, oferecendo sugestões para o
futuro do Judiciário mato-grossense.

Ainda pela Escola Itinerante, mais de 1.600 servidores
das comarcas que compõem os oito polos judiciais foram
capacitados durante as atividades do Judiciário em
Movimento em 2019. Entre os cursos ofertados estavam:
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), Atualizações e
inovações do Código de Processo Civil, Gestão de Pessoas,
Gestão de Secretária/Gabinete e Prazos (CPC), Controle
de Informações Administrativas (CIA), dentre outros.
O resultado desse investimento é percebido na entrega da
prestação jurisdicional à população.
Os juízes também passaram por atualizações durante
o projeto. Por meio da Escola Superior da Magistratura
(Esmagis), em parceria com a Comissão de Segurança e a
Coordenadoria Militar do Poder Judiciário de Mato Grosso,
84 juízes participaram do curso Segurança Institucional
e Autodefesa para Magistrados. Na programação também
constaram quatro seminários das Jornadas de Estudos com
participação de 179 magistrados, sendo 13 do Segundo Grau
e 166 do Primeiro Grau.
O evento também contou com palestrantes de alto
escol em nível nacional como os ministros do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik, Marco Aurélio
Gastaldi Buzzi e Nefi Cordeiro. Também palestrou o
presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica
do Conselho Nacional de Justiça, conselheiro Fernando
Cesar Baptista de Mattos.

Em Sinop, cidadãos, magistrados e servidores lotam auditório para assistir à palestra do Ministro do STJ Marco Aurélio Gastaldi Buzzi sobre
Novos Enfrentamentos da Política Judiciária de Resolução de Conflitos
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ClickJud:
O Judiciário na palma da mão

a

O aplicativo ClickJud foi lançado em outubro de 2019,
reunindo em um só lugar vários serviços do Poder Judiciário
acessíveis por meio de um aparelho de celular. Responsiva,
inteligente e de fácil navegação, a plataforma ocupa espaço
mínimo no celular e exige memória de armazenamento
extremamente reduzida, de maneira que todos os aparelhos
em uso têm capacidade de recebê-la.
A ferramenta também permite ao internauta acompanhar
processos com apenas um clique, buscar pautas de
audiências e de sessões de julgamento, emitir certidões de
indisponibilidade do PJe, contatar a Ouvidoria, cadastrar
grandes demandantes portadores de CNPJ para receber
intimação e citação, emitir certidão negativa, incluir-se
no sistema push (notificação processual), dentre outras
tarefas ofertadas. Todas essas ações conferem ainda mais
transparência ao Poder Judiciário.
Durante a pandemia da Covid-19, que obrigou o Poder
Judiciário a fechar as portas em março de 2020, o sistema
continuou a receber melhorias. Em junho, foi permitida aos
advogados a possibilidade de solicitar sustentação oral em
sessão de julgamento realizada por videoconferência, que
antes era feita por e-mail. Em julho, mais uma melhoria
foi liberada no app, a opção de pedir preferência e envio de
memoriais, sem a necessidade de fazer sustentação oral.
Já em outubro do mesmo ano, foi acrescentado à
plataforma um campo para cadastro de nome social. Dessa
forma, durante as audiências e nos demais atos processuais,
o usuário será chamado pelo nome com o qual se identifica e
é socialmente reconhecido. A inclusão garante o tratamento
isonômico aos usuários do Poder Judiciário e também
aos seus membros e foi estendida aos outros sistemas
informatizados também.

CLICKJUD EM NÚMEROS
Serviços mais procurados

Durante a pandemia

(1º/10/2019 a 4/11/2020)

(até outubro de 2020)

1º
2º
3º

lugar

»

Pauta de Julgamento

58.600

Número de acessos

Sustentação Oral

1.435

803

março a outubro de 2020

lugar

»

Monitor PJe

lugar

»

Consulta Processual

4.977

Preferência

julho a outubro de 2020

junho a outubro de 2020

Envio de Memoriais
julho a outubro de 2020
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Juiz Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior realizou audiência de
justificação por videoconferência com preso que regrediu para o
regime fechado e, para isso, precisava ser apresentado ao magistrado

Videoconferências

a

O uso da videoconferência nas comarcas foi extremamente estimulado durante a gestão 2019/2020, garantindo,
assim, que o Judiciário passasse a ser mais tecnológico. Tanto
nas comarcas quanto no Tribunal a ferramenta proporcionou
eficiência no andamento dos processos.
Nas varas criminais, por exemplo, a maior evidência
dessa melhoria foi a possibilidade de realizar a audiência
mesmo quando o réu não pode comparecer presencialmente.
Com a utilização do vídeo, o réu não precisa ir ao fórum e
participa da ação de dentro do presídio. Assim, a audiência
só é adiada se ele estiver totalmente impossibilitado de
participar. O fato de ele não precisar se deslocar também
traz economia ao erário, além de segurança a todos que
frequentam o espaço físico do fórum.
No âmbito cível, as videoconferências permitiram o
alcance de partes que não podiam se dirigir até o local de
realização da audiência. Em Araputanga (comarca a 345 km
a oeste de Cuiabá), por exemplo, um processo de guarda foi
realizado com as partes em quatro locais diferentes. No dia
da audiência, os pais da criança estavam nos Estados Unidos,
país onde moram; já a avó, também guardiã do pequeno,
estava no fórum de Jauru, cidade em que ambos residem,
localizada a 425 quilômetros de Cuiabá. O juiz da ação estava
no fórum da sede da comarca, juntamente com o defensor
público, representante dos pais; enquanto o promotor,
também em Araputanga, se comunicava diretamente da sede
da Instituição em que trabalha.
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Caso a audiência não tivesse sido realizada por videoconferência, poderia ter levado anos para ser sanada a questão da
guarda do menino, tendo em vista a necessidade da presença
dos genitores.
Uma novidade no âmbito da solução de conflitos por
meio da pacificação foi o uso das videoconferências na
Central de Conciliação e Mediação do Segundo Grau. Como
o setor reúne ações advindas de vários locais do Estado, a
medida facilita a resolução de contendas oriundas de locais
muito distantes.
Ao longo do ano, o impulsionamento da ferramenta foi
aprimorando o trabalho que já vinha sendo desenvolvido
nas gestões anteriores. Assim, em 2020, quando Mato Grosso
se deparou com a pandemia causada pelo coronavírus e o
Judiciário se viu obrigado a fazer julgamento a distância, a
adaptação foi extraordinariamente rápida.
Em 2020, começaram a ser realizados julgamentos
colegiados por videoconferência, os quais foram transmitidos
ao vivo pelo canal do TJMT no YouTube. A primeira sessão
foi a da Quarta Câmara de Direito Privado, que começou às
8h30 e seguiu até às 19h57, com um total de 245 processos
pautados. Por parte dos advogados foram realizadas 21
sustentações orais e 29 pedidos de preferência.
Também foi regulamentado o Plenário Virtual destinado
ao julgamento de processos, em ambiente virtual que
receberá os votos do relator e dos demais magistrados
componentes do quórum. Esses julgamentos podem ser
acompanhados pela internet, por meio do aplicativo ClickJud.

Colégio de Presidentes
dos Tribunais de Justiça

a

Em fevereiro de 2020, o presidente do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da
Rocha, foi eleito para ser o primeiro presidente do Colégio de
Presidentes dos Tribunais de Justiça (Codepre). A associação
foi constituída durante reunião realizada na sede do Palácio
da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. A investidura
na função segue até 31 de dezembro de 2020.
O Codepre é integrado pelos presidentes dos Tribunais
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal em exercício. O
Colégio tem foro na cidade de Brasília e sede administrativa
na Capital do Estado a que pertencer o seu presidente,
atualmente, Cuiabá.

Dentre as atribuições do Colégio estão a defesa dos
princípios, prerrogativas e funções institucionais do
Poder Judiciário, especialmente no âmbito estadual; a
integração dos Tribunais de Justiça em todo o território
nacional, sobretudo mediante o intercâmbio de experiências
funcionais e administrativas; a intermediação das relações
entre os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, as diferentes esferas dos órgãos judiciários e os
Poderes constituídos, com vistas ao aperfeiçoamento da
prestação da tutela jurisdicional; o estudo de matérias
jurídicas, das ciências correlatas e de questões judiciais
com repercussão em mais de uma unidade da Federação;
e a defesa da autonomia e independência do Judiciário dos
Estados, nos termos da Carta Magna.

Reeleição: autonomia
alinhada com o progresso

a

Engajados com o panorama contemporâneo brasileiro,
em 2020, os desembargadores Márcio Vidal, Luiz Carlos
da Costa, Helena Maria Bezerra e Maria Erotides Kneip
apresentaram proposta de emenda regimental ao Tribunal
Pleno do Judiciário mato-grossense, a fim de permitir a
reeleição dos dirigentes da alta administração. De acordo
com o Desembargador Vidal, a medida buscava priorizar
a autonomia do Tribunal, engessado a uma Constituição
de 1988, a qual atribuiu essa autonomia financeira
e administrativa. Ele ainda afirmou que a proposta
apresentada é o exercício dessa autossuficiência.
A propositura foi discutida em duas sessões plenárias
administrativas e, por maioria dos votos (25 favoráveis x
4 contrários), foi aprovada pelo Colegiado, com alteração do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Com todas as ponderações e pontuações dos magistrados
aglutinadas, a redação foi deferida da seguinte forma: o
presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça
podem figurar como elegíveis a um segundo biênio, desde que
não tenham exercido qualquer cargo de direção por quatro
anos.

Na mesma sessão, os desembargadores que compõem o
Tribunal Pleno, por maioria, rejeitaram o projeto de eleição
direta para a alta direção do Judiciário mato-grossense,
que objetivava proporcionar aos juízes a possibilidade de
participar da escolha dos dirigentes, permitido somente aos
30 desembargadores.
Com as inscrições abertas para eleição da nova alta
administração e o panorama de aprovação da emenda
regimental, o atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, se
candidatou para exercer o mandato seguinte (2021/2022).
Juntamente, inscreveram-se para disputar o cargo os
desembargadores Luiz Ferreira da Silva, atual Corregedor-Geral, Juvenal Pereira da Silva e Sebastião de Moraes Filho.
Para os cargos de vice-presidente e de corregedor-geral
da Justiça concorriam candidatos únicos, respectivamente,
a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e o
desembargador José Zuquim Nogueira.
Entretanto, a eleição, marcada para o dia 8 de outubro,
foi suspensa pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em
vista ação ingressada por membro do TJMT que divergia da
propositura da reeleição. O argumento utilizado foi de que
apenas o Supremo Tribunal Federal (STF) é competente para
modificar a Lei Orgânica da Magistratura (Loman).
Em análise, o conselheiro Marcos Vinícius Jardim
Rodrigues atendeu ao pedido e determinou novas eleições
na Instituição, utilizando as regras anteriores à emenda
regimental aprovada em setembro. O julgamento foi acolhido
por unanimidade no CNJ.
Cumprindo todas as determinações, o DesembargadorPresidente, Carlos Alberto, determinou imediata abertura
de novas inscrições, o que ocorreu no mesmo dia da decisão
do CNJ. No mesmo edital também convocou os membros do
Tribunal Pleno para sessão extraordinária administrativa a
ser realizada por videoconferência, no dia 26 de novembro,
para a eleição dos cargos.
Quatro desembargadores inscreveram-se para concorrer
ao cargo de Presidente: Juvenal Pereira da Silva, Luiz Ferreira
da Silva, Maria Helena Gargaglione Póvoas e Sebastião de
Moraes Filho. Enquanto para Vice-Presidente a inscrição
foi unicamente da Desembargadora Maria Aparecida
Ribeiro, à cadeira de Corregedor-Geral candidataram-se os
Desembargadores José Zuquim Nogueira e Pedro Sakamoto.
A eleição foi realizada em ambiente virtual sagrando-se eleitos os Desembargadores Maria Helena Gargaglione
Póvoas (presidente), Maria Aparecida Ribeiro (vicepresidente) e José Zuquim (corregedor-geral da Justiça). A
posse dos eleitos foi agendada para o dia 18 de dezembro
de 2020 e a entrada em exercício nos respectivos cargos de
direção se dará em 1º de janeiro de 2021.
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Judiciário mato-grossense se reinventa
e não para durante a pandemia

S

A atividade se mostrou totalmente possível uma vez que o
Poder Judiciário mato-grossense integrava adiantado cenário
tecnológico fruto de investimentos tecnológicos realizados
ao longo dos últimos anos. Dentre eles, destacavam-se a
instalação do PJe em praticamente todas as comarcas, ainda
unidades judiciárias dotadas de infraestrutura e ferramentas
capazes de suportar o trabalho em ambiente virtual e a
instituição do teletrabalho em 2019.
Com isso, foi disponibilizado acesso a usuários via
VPN (Virtual Private Network que, em português significa
Rede Privada Virtual). A VPN permite que o magistrado,
servidor ou colaborador, a partir de sua casa, acesse a
rede do Poder Judiciário e continue o trabalho que já era
prestado. Tudo isso feito com extremo controle de segurança
da informação.
O período não foi de plantão e, sim, de trabalho intenso.
As ações distribuídas durante o horário de expediente no
PJe seguiram o fluxo normal, com regular distribuição, e as
eventuais ações físicas obedeceram às orientações dos JuízesDiretores de foro.

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

uperação, inovação e reinvenção são palavras que
definem a trajetória trilhada pelo Poder Judiciário de
Mato Grosso durante grande parte do ano de 2020.
De maneira nunca antes ocorrida, a Presidência
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se viu impelida
a determinar a suspensão dos serviços presenciais e o
fechamento das portas de todas as unidades judiciárias
a partir do dia 20 de março. A ação buscou salvaguardar
a saúde de todos que frequentam o Judiciário e também
minimizar a expansão da Covid-19, um inimigo invisível e
letal, que matou milhares de pessoas por onde passou.
A medida foi efetivada por meio da Portaria-Conjunta
nº 249/2020, expedida em parceria pela Presidência e pela
Corregedoria-Geral do TJMT. No mesmo documento ficou
assegurada a manutenção dos serviços essenciais por meio de
teletrabalho, garantindo aos jurisdicionados, independente
de onde estivessem, acesso à justiça durante o período
emergencial, apesar da suspensão do regime presencial
realizado por magistrados e servidores.
Para tanto foi criado o hotsite com manuais orientativos
de suporte àqueles que estavam se iniciando nessa
modalidade, bem como manuais para utilização de novas
ferramentas que passariam a ser incorporadas às atividades
do Poder Judiciário.

Em março de 2020 o Poder Judiciário de Mato Grosso se viu obrigado a fechar as portas e os portões de todas as unidades (2020)
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Presidente do TJMT exorta servidores a serem inovadores e
criativos em tempo de incertezas (junho de 2020)

“Ao reafirmar a grandeza do Brasil enquanto nação,
compreendemos que a grandeza nunca é dada. Ela deve
ser conquistada! A realidade da Covid-19 nos revela que
os caminhos que iremos trilhar não serão caminhos para
aqueles de coração e mente fracos, para aqueles que preferem
o lazer ao trabalho, ou que buscam apenas os prazeres
quaisquer que sejam. Coragem! Essa resolução interna deve
nortear nossas ações, neste momento de incertezas, para
que possamos superar os obstáculos. A coragem permite
que sejamos criativos e esse tem sido o mote das ações do
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” (Comunicação
TJMT, Pronunciamento Carlos Alberto Alves da Rocha,
22/03/2020)

Em apenas seis dias, ou seja, antes de completar uma
semana, foram registrados 22 mil atos judiciais pelos
magistrados, dos quais 5.651 mil eram de sentenças, 10.423
decisões e 5.586 processos arquivados. Nesse período, o
número de processos baixados foi superior ao volume de
novas ações, com 5.063 casos, o que contribui para a redução
do estoque processual.
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Por trás de números expressivos como esses estavam
pessoas cumprindo o mesmo horário estabelecido durante
o trabalho presencial, acessando os sistemas do Judiciário
a partir de suas próprias casas e se empenhando para o
trabalho ser concluído no menor espaço de tempo. Por
isso, a qualidade dos números durante o serviço remoto foi
classificada, pelo presidente do TJMT, como resultado da
dedicação de magistrados e servidores que, mesmo em dias
de incerteza e mudança de rotina para o isolamento social,
provocado pelo novo coronavírus, não poupam esforços para
possibilitar o acesso de todos à Justiça.
Em 10 dias de teletrabalho (de 20 a 30 de março), a
Justiça Estadual totalizou 41.380 atos processuais, sendo
10.959 baixas definitivas, 15.379 sentenças, 1.388 acordos
e 13.379 decisões. O fato de o Judiciário mato-grossense
estar, há tempos, investindo em tecnologia para teletrabalho
tornou o alcance dos bons resultados mais célere e,
consequentemente, a entrega dos serviços durante esse
período mais efetiva. Como exemplos, tem-se a ampliação
do alvará de soltura eletrônico; o módulo de plantão
do PJe, intensificação da realização de audiências por
videoconferência, sem necessidade de tirar o reeducando do
presídio; o aprimoramento do aplicativo ClickJud, que coloca
praticamente todos os serviços do Judiciário nas mãos do
cidadão; e a disponibilização de uma plataforma (e-Token)
que permite ao juiz assinar documentos e sentenças usando
o celular.

Esse resultado positivo fez com que o Poder Judiciário
se destacasse no ranking de produtividade divulgado pelo
Conselho Nacional de Justiça em 22 de abril de 2020,
posicionando-se em nono lugar durante esse período de
pandemia pela Covid-19. Como o resultado considerou
apenas os dados absolutos de produtividade, sem levar em
conta o tamanho da instituição, à frente do TJMT (médio
porte) estavam apenas unidades de grande porte (TJSP, TJRJ,
TJMG, TJPR e TJRS).
Em 28 de julho de 2020, o TJMT já somava 8,3
milhões de atos movimentados em processos judiciais.
A contabilidade feita pelo CNJ possibilitou a elevação do
Judiciário mato-grossense no ranking nacional, para oitavo
lugar, estando em sua frente cinco tribunais considerados de
grande porte e outros dois de médio porte. Ainda, segundo o
levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, entre
março e julho desse ano foram produzidas 175.262 sentenças
e acórdãos, emitidas 207.995 decisões e também prolatados
203.967 despachos.
Desde o início da pandemia, o TJMT divulgou relatórios
sobre a produtividade do Judiciário, com objetivo de dar
transparência às atividades realizadas. Nesse sentido,
foi disponibilizado novo hotsite com informações afetas
à Covid-19 no Portal de Internet da Instituição, com
os contatos das unidades judiciárias de todo o Estado,
normativos gerais, normas regentes das sessões por
videoconferência e plenário virtual, além de informações
sobre a produtividade do TJMT.

Com vistas à melhoria da entrega dos serviços na
Primeira Instância, durante a pandemia, também foi
aprovada a regulamentação da Central de Processamento
Eletrônico (CPE) no âmbito do Poder Judiciário estadual,
durante sessão ordinária por videoconferência do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia
23 de julho. A CPE consiste na prestação de serviços e
gestão processual que aloca servidores do Primeiro e do
Segundo Graus de jurisdição para trabalharem remotamente
em unidades judiciárias que tenham grande taxa de
congestionamento e estoque processual.
Como o trabalho é integralmente realizado no formato
virtual, mesmo que o processo esteja em comarca diversa
e longínqua, os servidores permanecem na estrutura do
Fórum de Cuiabá.
Ainda em dias de teletrabalho, a Presidência do TJMT
pediu aos magistrados e servidores que escolhessem
o desenvolvimento de soluções criativas no lugar da
estagnação a fim de que o Judiciário pudesse “cumprir a
sua missão constitucional sem temor e na certeza de que
dias melhores virão, pois um filho teu não foge à luta.”
(Comunicação TJMT, Pronunciamento Carlos Alberto Alves
da Rocha, 22/03/2020)

Várias outras ações foram implementadas por
magistrados e servidores do Judiciário mato-grossense
durante esse período.

Desembargadores, juízes e servidores trabalham de casa para garantir a
entrega dos serviços judiciários aos cidadãos (Instagram do TJMT, 2020)
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Presidência

Vice-Presidência

A Presidência do TJMT assinou, entre março e novembro,
64.696 liberações de pagamento de alvarás, documento
digital expedido pelo Judiciário que autoriza a instituição
financeira conveniada a disponibilizar a quantia definida
em juízo em favor do requerente. As liberações somaram
o montante de R$ 971.361.748,04 e, a maior parte, ocorreu
por meio do teletrabalho, durante o expediente forense,
demonstrando agilidade na prestação jurisdicional em um
momento em que todo o trabalho foi realizado de forma
remota como medida preventiva ao avanço da pandemia
provocada pela Covid-19.
Ainda, entre março e novembro, foram pagos
R$ 155.980.779,57 em precatórios e Requisição de Pequeno
Valor (RPV) pela Central de Conciliação de Precatórios
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As portarias que,
inicialmente, estabeleceram restrições no âmbito do
Judiciário não suspenderam os prazos na Central, portanto
o calendário de pagamentos de precatórios e RPVs seguiram
obedecendo a ordem cronológica. Paralelamente, nesse
mesmo período, uma força-tarefa instituída no Judiciário
concluiu os cálculos de 8.011 ações de RPVs do Primeiro
Grau, eliminando o acúmulo de cálculos pendentes para
expedição desse tipo de processos, os quais foram devolvidos
para as comarcas de origem com as contas totalizadas, como
correção monetária, indexadores, juros etc.

No período de teletrabalho obrigatório, a VicePresidência também manteve a mesma na entrega da
prestação jurisdicional. Na unidade, o prazo de análise
interna dos processos é de, no máximo, cinco dias. Ainda
assim, cerca de 90% dos processos são analisados em até
três dias. Ao destacar esses resultados, a vice-presidente,
Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas,
ressaltou que, durante a pandemia, os trabalhos foram
muito eficientes quanto à prestação jurisdicional presencial,
“atendendo às liminares e, quando necessário, fazemos
videoconferência com assessores e juízes” (Comunicação do
TJMT, 03.04.2020, Alcione dos Anjos).

a
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Abaixo:

Mesmo durante o teletrabalho o TJMT liberou
R$ 971.361.748,04 em pagamento de alvarás entre
março e novembro (2020)

Vice-Presidente do TJMT, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas,
em regime de teletrabalho durante a pandemia (2020)
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Esse resultado foi possível diante da experiência
previamente implantada, assim que assumiu a VicePresidência, em que a desembargadora inseriu novas rotinas
para controle de distribuição dos processos por assessor,
prazo para análise, congruência e coerência das teses entre
toda a assessoria e cumprimento das metas por meio das
revisões realizadas pelos juízes auxiliares e pelo sistema
informatizado do TJMT, auxiliado pelo Business Iteligence
(BI). Como resposta a esse novo processo de trabalho houve
expressiva baixa no tempo de duração dos recursos Especial
e Extraordinário.
Essa metodologia de análise da admissibilidade tornouse case de sucesso, tanto em relatório do Conselho Nacional
de Justiça quanto pela constatação da Coordenadoria de
Planejamento do TJMT, que busca replicar o modelo em
todos os setores dos Primeiro e Segundo Graus mato-grossense.
Com a “casa em ordem”, a Vice-Presidência também
firmou termo de Cooperação com a CGJ para correção
de dados, tanto no âmbito interno do tribunal quanto das
comarcas, visando a baixa na taxa de congestionamento,
bem como passou a atuar em apoio à Presidência no processo
de digitalização.

Corregedoria-Geral da Justiça

a

Mesmo durante o período impositivo de isolamento
social e fechamento das portas do Poder Judiciário, a
Corregedoria-Geral da Justiça manteve em dia o cronograma
de correições ordinárias virtuais, iniciadas no ano anterior.
Realizadas por meio de videoconferência, o objetivo da ação
foi de averiguar a regularidade dos serviços administrativos
e judiciários executados, além de orientar os servidores para
uma melhor organização das rotinas visando celeridade e
impulsionamento dos autos.
Para tanto, o Corregedor Luiz Ferreira da Silva conversou
remotamente com os magistrados responsáveis pelas
unidades correicionadas, examinando, prioritariamente,
os processos referentes às metas do Conselho Nacional
de Justiça. Segundo o Desembargador, a correição virtual
representa, dentre diversos outros projetos implantados,
a modernização da atuação da CGJ, possibilitando
alcançar, com mais propriedade, a celeridade e a eficiência
jurisdicional. “Queremos, com essas visitas virtuais,
diagnosticar, com mais presteza e amplitude, a situação dos
ofícios judiciais, determinando, de maneira orientadora,
mecanismos corretivos e de reorganização dos atos de
cada unidade.” (Comunicação TJMT, 24/04/2020, Álvaro
Marinho)
Nesse período, por meio do Provimento nº 15/2020,
também foi regulamentado pela Corregedoria o uso
da videoconferência em audiências e procedimentos
administrativos disciplinares; Juizados Especiais; Turma
Recursal e, ainda, no que couber, aos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs). O documento
definiu, ainda, que o interrogatório de réu em processo
criminal também pode ser feito por videoaudiência, desde
que observadas as disposições legais.
Nesse período, a unidade também deflagrou a campanha
Baixe a Taxa (realizada entre 13 de julho e 15 de agosto)
com o intuito de regularizar 67 mil processos eletrônicos
da Primeira Instância que podem estar aptos para baixa
definitiva. O foco da ação era o cidadão, já que, com o
arquivamento definitivo desses processos, as unidades
judiciárias vão trabalhar apenas com as ações judiciais que
estão em andamento, garantindo a celeridade dos serviços
prestados.

Corregedor-Geral da Justiça,
Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
de casa, ressalta que as correições
virtuais ajudam na orientação das
unidades judiciárias (2020)
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Sessões de Julgamento por
videoconferência no Segundo Grau

a

As causas processuais que tramitam no Segundo Grau
de Jurisdição, a exemplo do Primeiro Grau, começaram a ser
julgadas por videoconferência com o início do isolamento
social. Nas sessões, Desembargadores, Procurador de Justiça
e demais operadores do direito interagem diretamente de
suas residências, seguindo o padrão home office transmitido
ao vivo pelo canal YouTube da Instituição. Trata-se de um
momento histórico para o Poder Judiciário que, além de
manter boa produtividade na modalidade de teletrabalho,
vem lançando mão de novas tecnologias e ferramentas de
trabalho, a fim de manter o isolamento social necessário ao
combate à Covid-19.
As sessões online começaram a ser realizadas no dia
22 de abril, sendo a Quarta Câmara de Direito Privado,
presidida pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos
Filho, a primeira a ser transmitida, às 8 horas, pelo YouTube.
As sessões de julgamento por videoconferência atendem à
Portaria nº 283/2020, que não estabelece obrigatoriedade de
as Câmaras aderirem ao julgamento síncrono (que acontece

Sessão de julgamento da Quarta Câmara (22 de abril de 2020)
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simultaneamente). As pautas das sessões que aderirem
às sessões por videoconferência são publicadas no Diário
da Justiça Eletrônico (DJE) e indicam a ferramenta e/ou
plataforma que são utilizadas.
Em abril, o Judiciário mato-grossense também
regulamentou a utilização do Plenário Virtual, ferramenta
destinada ao julgamento assíncrono, em ambiente virtual,
dos processos de competência originária, recursos
e incidentes processuais, distribuídos no sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do Segundo
Grau de Jurisdição. Diferentemente dos julgamentos por
videoconferências, as sessões virtuais são realizadas em
ambiente eletrônico próprio ao julgamento, o Plenário
Virtual, onde são lançados os votos do relator e dos demais
magistrados componentes do quórum de julgamento.
Outra inovação é que os julgamentos da sessão virtual
podem ser acompanhados por toda a sociedade, pela
internet, por meio do aplicativo do Poder Judiciário de
Mato Grosso, o ClickJud.

FLEXIBILIZAÇÃO DAS PAUTAS DE
AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Selo de Desburocratização

a

Em meio às incertezas da pandemia, surge a certeza de
se estar trilhando o caminho certo. Em abril, o projeto de
Flexibilização das Pautas de Audiência de Transação Penal,
de autoria do juiz e diretor da Comarca de Sorriso, Érico de
Almeida Duarte, ganhou o Selo de Desburocratização do
Conselho Nacional de Justiça. Essa foi a primeira edição do
prêmio, instituído em novembro de 2019, pelo Presidente
do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
José Antonio Dias Toffoli, para reconhecer ações de boas
práticas realizadas pelo Judiciário brasileiro que promovem a
facilidade no encaminhamento dos serviços judiciais.
Ao todo, 66 projetos foram inscritos nessa modalidade e
foram apresentados aos conselheiros durante sessão plenária.
Na análise, uma boa prática de desburocratização precisa ser
formada por ações, projetos ou programas com resultados
notórios em eficiência, eficácia e/ou efetividade, devendo
contribuir para o aprimoramento de tarefas e procedimento
de trabalhos de forma que promovam agilidade, otimização
de recursos e ganho de eficiência à prestação de serviços do
Poder Judiciário.

Na prática, o juiz decidiu mudar o trâmite das audiências
preliminares no Juizado Especial da comarca. Com isso,
ao invés de designar data para a audiência, concluiu que
o melhor encaminhamento seria pela concessão do prazo
de 30 dias para que o autor do fato, possuindo interesse,
compareça à unidade judiciária para a instalação automática
da solenidade.
A decisão, que passou a servir como mandado de
intimação e dispensou a expedição de atos da secretaria do
Juizado Especial, significou aumento no índice de sucesso
das transações penais. Antes, muitos autores de ações
faltavam às audiências e alegavam que haviam esquecido a
data agendada, mesmo que ela tenha sido comunicada pela
Justiça com meses de antecedência ou porque não puderam
participar da solenidade naquele dia.
A medida aplicada no Juizado Especial da Comarca de
Sorriso concorreu com outras 50 propostas apresentadas
por magistrados de todo o país, e foi classificada entre as
14 premiadas com o Selo de Desburocratização do CNJ.
Os projetos premiados, publicados no Portal CNJ de Boas
Práticas, poderão contar, ainda, como validação ao Prêmio
Innovare, iniciativa do Instituto Innovare com a parceria
institucional do Conselho Nacional de Justiça e outras
instituições, com intuito de disseminar práticas replicáveis
e bem-sucedidas, desenvolvidas no sistema de Justiça
brasileiro.
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Para os magistrados acompanharem a produtividade
pari passu, a Corregedoria-Geral de Justiça disponibilizou
uma nova ferramenta integrada ao programa Omni, a qual
demonstra virtualmente a quantidade de atos realizados
por comarca, jurisdição ou entrância. O mapa panorâmico
permite que o juiz trabalhe os pontos necessitados de
atenção, dando resposta efetiva ao cidadão que busca
o Judiciário e facilitando o cumprimento de metas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Nesse período também foi disponibilizada a ferramenta
Siscalc/MT, que permite a elaboração de diferentes tipos de
cálculos, de maneira a subsidiar os processos em trâmite.
A ação foi colocada em prática depois da elaboração de
criterioso projeto desenvolvido pela Central de Precatórios,
Departamento Auxiliar da Presidência e Coordenadoria
de Tecnologia da Informação e está disponível a qualquer
cidadão, possibilitando a elaboração de cálculos de forma
fácil, com layout amigável e intuitivo. A calculadora
eletrônica também auxilia magistrados e servidores na
atualização dos valores referentes às condenações. Com
isso, será possível atualizar parcelas relacionadas a débitos
judiciais, honorários, entre outros.

O Poder Judiciário de Mato Grosso modernizou,
durante a pandemia, o serviço de notificação de
movimentações processuais (push). A nova funcionalidade,
chamada Migração Push, foi disponibilizada no aplicativo
ClickJud e concentra as notificações de todos os sistemas
processuais existentes no PJMT: Apolo, Apolo Eletrônico,
Proteus e Projudi, como também o Processo Judicial
Eletrônico (PJe). Com isso, as notificações passaram a estar
disponíveis não somente aos advogados, mas também às
partes e demais interessados nas ações.
No mesmo aplicativo, foi disponibilizada ferramenta
para permitir a citação de pessoas jurídicas, principalmente
os grandes litigantes, por meio do PJe no próprio app
por meio da funcionalidade Cadastro de Pessoa Jurídica.
Para tanto, as empresas públicas e privadas, excetuadas
as microempresas e empresas de pequeno porte, foram
convocadas para se registrar e manter cadastro nos sistemas
de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento
de citações e intimações, que passaram a ser feitas,
preferencialmente, por esse meio.
Nesse período de isolamento, o aplicativo também
foi modernizado para que o advogado possa solicitar
sustentação oral em uma sessão de julgamento por
videoconferência e, ainda, realizar envio de memoriais,
sendo que ambos os pedidos se dão pelo link Julgamento e
Audiências. É necessário ressaltar que essa última versão
desobriga de apresentar os memoriais juntamente com o
pedido de preferência.

Servidor Marcílio Guedes do Nascimento digitaliza processos a partir de sua residência durante o teletrabalho (2020)
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O Web App também passou a permitir simulação para
descobrir o valor das taxas judiciárias e custas judiciais, de
forma online, antes de propor uma ação ou protocolar um
recurso no Poder Judiciário.
Em maio de 2020, novos filtros e layout foram liberados
para o Diário da Justiça Eletrônico, os quais trouxeram mais
interatividade com os internautas e facilidade para a busca de
informações. Com as alterações, foi possível fazer pesquisa
por período (data inicial e final), pelo número da edição,
assunto de interesse, palavras-chave, nome da parte ou
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
No mês seguinte, em junho, o Poder Judiciário de
Mato Grosso deixou de receber qualquer tipo de petição
no formato físico, ocasião em que também foi retomada a
conversão dos processos físicos para os chamados híbridos,
ou seja, aqueles que tramitam em meio físico, pelo sistema
Apolo, mas que foram convertidos em processos eletrônicos.
Eles são chamados assim porque, apesar de tramitarem
eletronicamente, ainda possuem uma parte física não
inserida no sistema. A desmaterialização dos autos e a
virtualização dos processos físicos que tramitam no Primeiro
Grau de jurisdição foram realizadas durante o período de
pandemia, no regime obrigatório de teletrabalho.
Ainda durante o isolamento social, várias outras ações
podem ser contabilizadas como inovações tecnológicas:
estruturação do digital workplace; oferta de ferramentas
de colaboração para videoconferência e gestão de tarefas
(Trello), pastas em nuvem (SharePoint e OneDrive), suíte
de escritório (Office 365) etc.; autorização do protocolo
dos expedientes físicos pelo Portal Eletrônico do
Advogado (PEA) e via e-mail; desenvolvimento de painéis
de BI (Business Intelligence) para auxílio na atividade
administrativa e judicial; utilização do Malote Digital de
modo mais intenso para remessa de alvarás de soltura;
possibilidade de as partes colaborarem com a digitalização
dos processos físicos; Plenário Virtual nos processos
administrativos (CIA).

Processo Judicial Eletrônico (PJe)
e o Judiciário 100% Digital

a

No início de 2019, o TJMT deu a largada para a
implantação do módulo criminal do PJe em todas as
comarcas com o objetivo de terminar até o final da gestão,
em dezembro de 2020. Com o decorrer do tempo e ajustes na
programação, foi percebido que o prazo poderia ser menor
e, em agosto desse ano, 100% das unidades judiciárias já
trabalhavam com o PJe.
Concomitante à implantação do PJe criminal, ainda no
ano de 2019, o Judiciário implantou o PJe cível nos Juizados
Especiais de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que
ainda não trabalhavam com o sistema.
Nesse mesmo ano, outras aplicações foram criadas
pelo PJMT para facilitar a usabilidade dos sistemas. Um
exemplo é a Ui.kit.PJe, nova interface para sistemas nacionais
do CNJ, oferecendo maior acessibilidade e melhorias na
usabilidade. Essa medida nasceu de uma parceria com o CNJ
e possibilitou padronizar as interfaces dos diversos módulos
utilizados pelo PJe, sendo posteriormente expandida aos
tribunais de outros Estados.
Outro exemplo é a clusterização do banco de dados do
PJe, iniciativa registrada no Portal de Governança do CNJ, a
única no Brasil com intuito de melhorar a performance e a
estabilidade desse sistema. A clusterização é uma solução que
agrega vários servidores de aplicação com balanceamento
de carga para que trabalhem como um só. Assim é possível
obter maior capacidade de processamento sem necessidade
de realizar uma parada no ambiente tecnológico.

Expansão do PJe no Judiciário mato-grossense
341

350
300
76%

200

176

150
110

123

100

4 6 2%

7 13

2014

2015

60%
52%

148
40%

36%

82

70

Unidades implantadas no período

2017

Total de unidades implantadas

2018

20%

21

13

4%
2016

100%

80%

79%

53

50
0

271

258

250

100%

2019

Implantação PJe Criminal

2020

0%

% de implantação

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação – TJMT

Judiciário mato-grossense se reinventa
e não para durante a pandemia

293

Alair Ribeiro | 2020 | Comunicação do TJMT

Servidor Willian Borges Cavalcante dá andamento em processos do PJe durante a pandemia para acelerar a entrega da prestação
de serviços (2020)

Para que seja possível entregar ao cidadão uma prestação
jurisdicional ainda mais aperfeiçoada, mesmo estando
durante o período de teletrabalho, foi disponibilizada aos
gestores das Secretarias Unificadas de Fazenda Pública
e também da Execução Fiscal da Capital nova forma de
acesso às ações no Processo Judicial Eletrônico (PJe). A
nova estruturação permitiu a criação de grupos organizados
de trabalho, possibilitando diversos órgãos julgadores em
uma única localização, medida que torna desnecessária a
alternância entre perfis e a execução das tarefas de forma
otimizada.
Houve construção de fluxo e melhoria no sistema PJe
para que se tornasse possível a realização de audiências de
conciliação por videoconferência, para as demandas que
ainda se encontram na fase pré-processual, ou seja, antes de
iniciar o processo judicial. Questões como desentendimentos
em condomínios, ajustes de aluguéis, revisão de contratos,
cobranças e outros passaram a ser resolvidos de forma online
com a ajuda do Poder Judiciário e as partes envolvidas não
precisam sair de casa. Outrossim, a solução auxiliou a evitar
a judicialização das demandas que se originaram durante o
período de pandemia.
As audiências de conciliação por videoconferência
são realizadas em todos os procedimentos protocolados
diretamente na plataforma do PJe, vinculados à comarca de
Cuiabá. Os procedimentos, independentemente da matéria,
são recebidos pela equipe responsável pela execução do
projeto, obedecendo a dois requisitos: conflitos decorrentes
do período de pandemia e que ainda não foram ajuizados.
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No dia 8 de junho de 2020, a Comarca de Poconé recebeu
o primeiro Inquérito Policial eletrônico no programa PJe,
em fluxo aperfeiçoado pelo próprio TJMT para a tramitação
desse tipo de procedimento. A ferramenta aumenta ainda
mais a confiabilidade dos dados e diminui substancialmente
a possibilidade de ele se perder ou se destruir, tendo em
vista que as informações estão arquivadas no banco de
dados da Instituição. Outras duas vantagens serão permitir,
ao Ministério Público do Estado, o acesso e a análise do
inquérito com mais eficiência e celeridade e, também,
otimizar o trabalho da Polícia Civil, evitando que um policial
tenha que parar as diligências para entregar expediente no
Fórum, o que, às vezes, pode demorar horas.
Também foi melhorada a visualização de prioridades no
PJe por ícones; permitido aos magistrados receberem ações
de incidentes processuais e conexas às demandas físicas que
tramitavam no respectivo juízo, por meio da plataforma
PJe; ampliada a capacidade de upload dos arquivos de mídia
do PJe; autorizado o cadastro do nome social das partes no
PJe; realizada a integração do Bacenjud com PJe (automação
do bloqueio de valores), estendido o módulo de plantão do
PJe para todo o Estado; implementada funcionalidade que
permitiu a devolução dos processos digitalizados no segundo
grau diretamente no sistema PJe; liberado o migrador do
Apolo para o PJe para todo o Estado; e regulamentada a
inicialização obrigatória de determinadas fases no PJe.

Lives

a

Durante a pandemia, várias foram as formas adotadas
pelo Poder Judiciário para interagir com operadores de
direito, cidadãos e com seu próprio público interno. Dentre
essas ferramentas, destacam-se as lives que, em tradução,
significa ao vivo. Na linguagem cibernética o termo define
os eventos transmitidos em tempo real por meio das redes
sociais. Normalmente elas são produzidas de forma simples,
ágil e com ilimitada quantidade de espectadores.
Uma das primeiras lives (em 7 de abril de 2020) teve
o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, como
participante e se chamava Desafios da Prestação Jurisdicional
Frente à Pandemia. Realizada pela Ordem dos Advogados do
Brasil, a transmissão teve como objetivo demonstrar como o
Poder Judiciário vem trabalhando para continuar a prestação
jurisdicional frente às medidas tomadas para conter o avanço
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O bate-papo,
que durou mais de uma hora e meia, contou com mais de
setecentos participantes.

Na sequência, vieram várias outras com temas diversos
como mediação e conciliação; desafios das varas judiciais
durante a pandemia; Dia Nacional da Adoção; novo regime
da prescrição penal; depoimento especial de vítimas de
crimes sexuais; audiências virtuais de conciliação; retomada
das atividades presenciais da Justiça; recuperação judicial
de produtor rural; o Judiciário nas mediações e conciliações
e ações realizadas nos cartórios mato-grossenses durante a
pandemia.
Os magistrados também utilizaram as lives como
ferramenta para manter o vínculo com os servidores
das comarcas. Em Campo Verde, a Juíza titular da Vara
Criminal e dos Juizados Especiais Cível e Criminal, Caroline
Schneider Guanaes Simões, encontrou, na videoconferência,
uma maneira de manter o vínculo com os servidores, além
de acompanhar a produtividade e estimular o trabalho
da equipe. Durante o período de teletrabalho, ela realizou
reuniões online com servidores e assessores uma vez por
semana. O contato foi importante para manter os níveis de
produtividade, facilitar a troca de ideias, encontrar soluções
para eventuais dificuldades com o teletrabalho, alinhar
o discurso em relação ao que está dando certo ou não no
trâmite dos processos e, acima de tudo, para que todos do
grupo se sintam mais próximos uns dos outros.

Desembargadora Clarice Claudino da Silva
e Desembargador Roberto Bacellar (TJPR)
apresentaram live com o tema O acordo
entre as partes e o papel do Judiciário nas
mediações e conciliações (2020)
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Comunicação
com o público externo

a

Sempre voltado para a necessária transparência, durante
o período de isolamento social o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso buscou manter a população ainda mais próxima
de todas as ações tomadas na Instituição. Para dar força a
essa divulgação, a Coordenadoria de Comunicação lançou
a campanha #OJudiciárioNãoPara, mostrando à sociedade
que ela não estava desamparada e que podia sempre contar
com o Judiciário, que, mesmo trabalhando de casa, estava
produzindo e muito. Ao mesmo tempo, a campanha
dava ânimo e energia àqueles que estavam no regime do
teletrabalho, muitas vezes sem uma estrutura adequada, mas
dedicados a dar o seu melhor.
A exposição de informações foi realizada por meio do
Portal do TJMT, que foi fundamental na massificação de
dados referentes a decisões administrativas e judiciais,
pelas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, YouTube
e também por meio da TV.Jus e da Rádio Estação TJ,
imprescindíveis nessa tarefa.
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Mesmo com as portas fechadas por conta do
excepcional de teletrabalho, a Escola dos Servidores do
Poder Judiciário de Mato Grosso e a Escola da Magistratura
(Esmagis-MT) mantiveram as atividades de capacitação.
As teleconferências por meio dos sistemas Webinar/Lifesize
e Webex/Cisco (disponibilizado pelo Conselho Nacional de
Justiça) capacitaram magistrados e servidores. As medidas
estipuladas via web são ações de enfrentamento com vistas à
não propagação da Covid-19.
Nesse período, foram ofertados cursos com temas
variados, dentre eles: Módulo Criminal do Processo Judicial
Eletrônico (PJe), Tribunal do Júri, Gestão Cartorária,
Depoimento Especial, Processo Judicial Eletrônico Pré-processual nos Cejuscs, Língua Portuguesa aplicada à
linguagem jurídica, Redação Oficial com ênfase na Nova
Reforma Ortográfica; A arte de liderar e Curso introdutório
de Integração e Formação – Conhecendo o Judiciário.

Judiciário Social

a

O espírito solidário tomou conta dos servidores ainda
mais nesse período de dificuldade. Assim, várias iniciativas
em prol dos mais necessitados foram desencadeadas e
trouxeram resultados.
Dentre elas, a disponibilização do disque-denúncia para
as vítimas de violência doméstica. Em Sinop, por exemplo,
foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp com o número
de telefone das vítimas para envio de material de campanhas
da Rede, telefones para contato emergencial e informações
sobre as diferentes formas de violência e como procurar
ajuda. Dessa forma, as mulheres têm um canal rápido para
pedir ajuda em caso de uma emergência.
A medida é um projeto da Rede de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher de Sinop, incentivado pelo Poder
Judiciário e com participação de representantes de órgãos
públicos e instituições privadas. A Rede de Enfrentamento
à Violência Doméstica contra a Mulher de Sinop nasceu
em abril de 2019, por iniciativa da 2ª Vara Criminal dessa
comarca, sendo composta, atualmente, por representantes

dos Três Poderes, do Ministério Público, da Defensoria
Pública, da OAB e mais outras 24 instituições públicas,
privadas e sociedade civil organizada.
A comarca também lançou a campanha Justiça Solidária
visando à arrecadação de roupas, calçados e utensílios
domésticos para doação às mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar durante a pandemia.
A gestora-geral do Fórum da Comarca de Querência,
Leny Teixeira Stephan, utilizou as horas vagas para
confeccionar máscaras artesanais para doação. O objeto de
proteção tornou-se de uso obrigatório nas ruas em todo o
território estadual, a fim de evitar a proliferação do novo
coronavírus. Ela conciliou a produção das máscaras com
os serviços judiciários; assim, nos dias úteis, fazia suas
obrigações durante o período de trabalho e, depois, ia para a
máquina de costura até às 23h.
Em Pedra Preta foi lançada a campanha Seja Generoso(a)
com o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis e/ou
materiais de higiene pessoal, os quais eram doados para
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famílias que enfrentavam dificuldades financeiras durante
o período de isolamento social, por não poder sair para
trabalhar. As doações foram entregues no Fórum local e os
servidores higienizavam os produtos e levavam até os bairros
mais carentes.
A Comarca de Chapada dos Guimarães também criou
campanha de incentivo à solidariedade durante o regime
de teletrabalho. A campanha Nossas ações nos conectam
consistiu na montagem de uma mesa da solidariedade, a qual
continha alimentos não perecíveis e produtos de higiene e
limpeza. Os produtos foram postos à disposição das pessoas
que mais necessitam de ajuda neste momento de isolamento
social, estratégia adotada como medida de enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus.
Em Alto Garças, magistrados, servidores e cidadãos
se uniram para formar o grupo Convivência Comunitária
Participação e Cidadania, o qual entregou 85 cestas básicas
às famílias mais carentes. Com o apoio financeiro de uma
empresa multinacional do agronegócio, o grupo de ajuda
arrecadou R$ 10 mil, suficientes para a compra das cestas
que foram distribuídas para famílias carentes no dia 18 de
abril. As famílias foram escolhidas por indicação das igrejas
e dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras)
do município, que são as instituições que atuam na ponta,
diretamente com os mais necessitados.

Além de fazer a doação, o grupo também precisou
atualizar o cadastro das famílias para prestar contas à
empresa doadora, completando e atualizando o cadastro
de núcleo familiar com número de residentes por casa,
número e nome de contato, endereço completo, quantidade
de menores de 18 anos etc. Agora, de posse desse cadastro,
o grupo terá mais facilidade para organizar as próximas
campanhas.
A Comarca de Mirassol d’Oeste também doou alimentos
não perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza
residencial para famílias que enfrentam necessidades
financeiras. Nessa unidade foi lançada a campanha
Doar é Amar e caixas de papelão foram colocadas em
estabelecimentos comerciais da cidade para que as pessoas
pudessem fazer as doações neste período de pandemia.
Além da prestação jurisdicional célere e de qualidade, a
equipe se solidarizou com as pessoas que estavam passando
necessidades.
Já em Paranatinga, a campanha Justiça Solidária – Ame
sem abraçar arrecadou e doou máscaras de proteção e
produtos de limpeza e higiene pessoal para os estudantes da
Escola Municipal Teles Pires.

Disque Denúncia
(2020)
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Servidores da Comarca de Água Boa retornaram ao trabalho presencial em julho com total proteção e distanciamento social (2020)

Retorno ao trabalho presencial

a

Em 27 de julho 26 comarcas do Judiciário estadual
voltaram ao trabalho presencial, dando início à primeira
etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades
Presenciais (PRPAP). A reabertura dos prédios e o plano de
retorno programado estão expressos na Portaria-Conjunta
nº 428/2020, alterada, em parte, pela Portaria-Conjunta
493/2020, ambas assinadas pelos Desembargadores Carlos
Alberto Alves da Rocha (Presidente), Maria Helena
Gargaglione Póvoas (Vice-Presidente) e Luiz Ferreira da Silva
(Corregedor-Geral da Justiça).
Nesse dia, voltaram apenas as comarcas que foram
classificadas como de risco baixo ou moderado para
contaminação da Covid-19 pelo Boletim Epidemiológico
da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). São elas: Água
Boa, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araputanga,
Aripuanã, Cláudia, Colniza, Comodoro, Cotriguaçu,
Diamantino, Dom Aquino, Feliz Natal, Guiratinga, Itiquira,
Itaúba, Juscimeira, Marcelândia, Nova Canaã do Norte,
Nova Ubiratã, Paranatinga, Poxoréu, Porto Alegre do Norte,
Rosário Oeste, Tabaporã e Terra Nova do Norte.

As demais comarcas voltaram à atividade presencial
gradativamente. Da mesma forma ocorreu com o TJMT que,
em agosto, retornou ao atendimento gradual.
O PRPAP definiu as regras gerais e específicas para a
reabertura gradual das unidades judiciárias e também para a
retomada dos prazos processuais. Esse plano está organizado
em cinco etapas sequenciais e obrigatórias, conforme a
classificação de risco epidemiológico da comarca, com fluxo
progressivo e gradual de abertura.
De acordo com o documento, na primeira etapa haverá
apenas expediente interno, com o retorno exclusivo da
presença física dos servidores e colaboradores (estagiários,
terceirizados e credenciados), no horário das 13h às
19h, observando-se o máximo de 40% de servidores e
colaboradores nas lotações, com manutenção da suspensão
dos prazos processuais dos processos físicos e híbridos.
A segunda etapa ocorrerá após 14 dias do início da
primeira, com o restabelecimento das atividades presenciais,
em que será possível o retorno da presença física dos
operadores de direito das 14h às 18h.
Já a terceira etapa será iniciada 21 dias após o início
da segunda etapa, com o restabelecimento das atividades
presenciais, em que será possível o retorno da presença
física do público externo em geral, que efetivamente
possua necessidade de atendimento presencial, devendo ser
incentivada a utilização dos meios de atendimento remoto
pelos meios tecnológicos disponíveis.
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Plano de retorno programado às atividades presenciais
PRIMEIRA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCEIRA ETAPA

QUARTA ETAPA

QUINTA ETAPA

Risco baixo e moderado

Risco baixo e moderado

Risco baixo e moderado

Risco baixo

Risco baixo

• Retorno imediato
- apenas público
interno.
- Percentual máximo
de 40% do público
interno nas unidades
judiciárias.

• 14 dias após o início
da primeira etapa

• 21 dias após o início
da segunda etapa

- usuário externo,
menos o público em
geral.

- usuário externo e o
público em geral.

• 1 semana após o
início da terceira
etapa

- Retorno do
transcurso dos prazos
nos processos físicos
e híbridos.

Trajetória do Poder Judiciário de Mato Grosso

• Final da
epidemia ou
decisão do
Presidente

- Audiências
presenciais urgentes.

A quarta etapa será iniciada se as comarcas mantiverem
o risco baixo, 30 dias após o início da terceira etapa,
possibilitando o retorno das audiências, perícias,
entrevistas, e avaliações presenciais. As sessões do Tribunal
do Júri poderão voltar a ser realizadas presencialmente,
independente de se tratar de réu preso.
A quinta e última etapa pressupõe o retorno às atividades
presenciais de todos os usuários externos, desde que mantido
baixo o risco epidemiológico, ressalvando que a referida
etapa só poderá ser instaurada com a declaração de fim
da pandemia ou por decisão do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso.
As portarias estabelecem, ainda, que a progressão
das etapas só será possível se não houver agravamento da
classificação do risco epidemiológico com alteração para alto
ou muito alto. Nesse caso, será suspensa, de modo imediato,
qualquer etapa, mesmo se essa já tiver sido iniciada.
Para garantir a tranquilidade e a saúde dos magistrados e
servidores que retornavam ao serviço presencial, o Judiciário,
em parceria com o Corpo de Bombeiros, fez a desinfecção
em todas as unidades judiciárias e também distribuiu
equipamento de proteção individual (EPIs) como máscaras
de pano, protetor facial de acrílico (face shield), termômetro
infravermelho para aferição de temperatura corporal, totem
com dispenser de álcool em gel para higienização das mãos e
ambientes. Àqueles que trabalham com processos físicos ou
diligências no cumprimento dos mandados, também foram
ofertadas luvas de proteção.
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- Audiências e
sessões presenciais,
assim como
realização de
perícias, entrevistas
e avaliações
presenciais.

- Risco baixo e
moderado.

• 2 semanas após o
início da segunda
etapa

• 31 dias após o
início da terceira
etapa

•
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Juízo 100% Digital

a

Ainda durante o período de teletrabalho, o Judiciário
mato-grossense implantou uma nova forma de se entregar
justiça ao cidadão e ao operador direito – o Juizado 100%
Digital. A estrutura virtual foi instalada em caráter
experimental em 13 unidades jurisdicionais do Estado,
do interior e da Capital, e possibilitará que diversos atos
sejam executados totalmente online. Nesse grupo estão as
citações, intimações, audiências, atendimento às partes e aos
advogados.
De acordo com o presidente do TJMT, Desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha, o Judiciário estadual vem
utilizando todo potencial que a tecnologia oferece a fim
de obter significativa redução de custo e tempo e também
aumentar a eficiência e o aperfeiçoamento do efetivo acesso à
Justiça. Segundo o magistrado,
Temos trabalhado arduamente desde o ano passado para
essa transformação tecnológica que estamos presenciando
hoje no Judiciário de Mato Grosso, que é muito mais do
que uma unidade física, é um serviço prestado ao cidadão.
Trabalhamos para que aqueles que procuram pela justiça
tenham cada vez uma resposta mais célere. (Comunicação,
20/11/2020, Dani Cunha)

Selo Ouro no Prêmio CNJ de
Qualidade 2020

Inteligência Artificial transforma
Judiciário Estadual

O Poder Judiciário de Mato Grosso conquistou o Selo
Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2020, criado no ano
passado, em substituição ao antigo Selo Justiça em Números.
A premiação demonstra o amadurecimento da Instituição,
que foi avaliada sob quatro critérios distintos: dados e
tecnologia, governança, produtividade e transparência.
Com a somatória desses eixos o PJMT conquistou 919,67
de um total de 1.410. O presidente do Poder Judiciário mato-grossense, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
ressaltou que a premiação denota a qualidade da prestação
jurisdicional, a transparência das informações, a atenção
às políticas nacionais e também o nível de organização
administrativa do Judiciário mato-grossense.
Ele pontuou ainda que “vivenciamos, em 2020, um ano
extremamente desafiador, que impôs agressivas alterações
na rotina de magistrados e servidores, mas nem por isso
deixamos de ousar, de oferecer mais e de atuar de maneira
cada vez mais arrojada.” (Comunicação, 27/11/2020, Lígia
Saito)

Uma das realidades que se concretizam no Poder
Judiciário é o uso da Inteligência Artificial como forma
de agilizar o trâmite processual e ampliar a efetividade da
prestação de serviços. Há muito tempo se preparando para
esse momento, em 2020, a Instituição desenvolveu robôs
que realizam determinadas buscas ou resolvem situações de
forma autônoma e rápida. Eles simulam a forma humana de
pensar e de resolver problemas e, assim, ajudam os usuários
de internet de maneira rápida e eficiente.
O primeiro robô foi o Mako, desenvolvido pelo Conselho
Nacional de Justiça e, depois, delegado aos tribunais para
que desenvolvessem fluxos e validação da solução. No TJMT
ele foi lançado em outubro para executar operações no
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud),
rastreando valores para pagamentos de dívidas reconhecidas
juridicamente.
O sistema é integrado ao Processo Judicial Eletrônico e,
dentre as melhorias trazidas, estão a gestão mais eficiente
e automatizada dos trabalhos, eliminação de atividades
manuais, rapidez na tramitação processual e oferta de
resposta diretamente àqueles que procuram os serviços da
Justiça.
Em novembro foi lançado o Tejota, que auxilia os
cidadãos na sanando dúvidas dos usuários de forma rápida
e precisa. Ele fica disponível no Portal de Notícias do TJMT
e se oferece para ajudar o internauta assim que a página é
carregada. Por ali, é possível receber informações em forma
de diálogo sobre os mais diversos assuntos.
A aplicação, também chamada chatbot, possui em sua
base de dados informações fornecidas por diversas áreas
TJMT. Essa é a primeira versão que será aperfeiçoada
constantemente, tendo em vista que o robô tem capacidade
para compreender perguntas que os usuários fazem e se
aprimorar para as quais ele não possuía resposta.
Ainda em desenvolvimento, o robô Yuris, inicialmente
chamado de robô assessor, irá ajudar os magistrados e
assessores na nas atividades judiciais cognitivas, analíticas
e interpretativas usualmente desempenhadas no Judiciário
como proposta de uma ferramenta de apoio à decisão
judicial. O programa é desenvolvido em parceria com a
Amazon.
Todas essas iniciativas são frutos do Núcleo de Inovação,
implantado pelo desembargador Carlos Alberto Alves da
Rocha, enquanto presidente, na busca de uma justiça mais
responsiva, aberta e efetiva à população.

a

a
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