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APRESENTAÇÃO

C

omo parte das comemorações dos 130 anos de
instalação desta Corte de Justiça (1874-2004), editamos
esta obra, intitulada “Trajetória do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso – 130 anos”, registrando os fatos e
acontecimentos desde os seus primórdios até os dias atuais.
As informações coletadas servem não-somente para reverenciar
os esforços despendidos por aqueles que nos antecederam neste
sodalício, mas, também, para evidenciar o relevante papel e a
profícua trajetória do Tribunal de Justiça mato-grossense ao
longo de seu percurso. Esse trabalho integra mais uma das ações
derivadas do projeto Resgate da Memória do Judiciário Matogrossense, coordenado pela Belª Randis Mayre, e temos certeza de
que muitos outros frutos advirão, visto que os investimentos em
pesquisa extrapolaram, em muito, as informações escolhidas para
integrar esta publicação, que contou com a decisiva e inestimável
colaboração da historiadora, Profª Drª Elizabeth Madureira
Siqueira, na pesquisa e elaboração dos textos.
Remontando aos primórdios da Justiça no Brasil Colonial,
quando o Tribunal mato-grossense ainda não havia sido criado,
as informações históricas recuperam o momento fundador do
Tribunal da Relação de Mato Grosso, criado no ano de 1873 e
instalado a 1º de maio de 1874, tendo o Desembargador Ângelo
Francisco Ramos como seu primeiro Presidente. Avançando na
temporalidade, são apresentados os momentos que marcaram
irreversivelmente as ações do Poder Judiciário em solo matogrossense, incluindo ainda um esboço de sua estrutura e
funcionamento na atualidade.
Nessa longa trajetória, o Tribunal de Justiça soube acompanhar
as evoluções implementadas no interior da sociedade, motivo
de incorporação de novos órgãos e atribuições reclamadas por
essa movimentação de base. O brilho e competência manifestos
neste percurso se devem à contribuição e ao esforço de cada
Mesa Diretora, de cada Magistrado e de cada Servidor do Poder
Judiciário. A eles dedicamos a presente publicação.
Celebrar, rememorar, reverenciar os 130 anos de instalação
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso faz parte do
cumprimento de um dever para com a história e a memória,
pois as futuras gerações têm o direito de conhecer e avaliar os
contributos legados pelos antepassados, e os futuros integrantes
do Poder Judiciário a dimensão exata dos esforços despendidos
pelos Magistrados que os antecederam, tomando também para si a
responsabilidade de recontar permanentemente seus feitos.

Des. José Ferreira Leite

Presidente

PARTE I


CENÁRIO HISTÓRICO

HISTÓRICO DO TRIBUNAL DAS RELAÇÕES
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 aos15 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 Lisboa e de
São Paulo mantiveram rígido controle sobre duas principais
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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 matogrossenses, 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 nesse 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.
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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,
erigir em vila o antigo arraial cuiabano. Estava consagrado o
momento oﬁcial de vinculação das terras mato-grossenses ao
antigo sistema colonial.
Esse ato determinou, conseqüentemente, 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.

Abaixo:

Travessa Bandeirantes sobre o córrego da Prainha.
Acervo do Arquivo da Casa Barão de Melgaço – Coleção Família Mendonça.
Página 21:

Elevação de Cuiabá a Vila. Moacyr Freitas (2000).
Acervo da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso.
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A presença de advogados e
autoridades judiciárias no Período
Colonial, em Mato Grosso



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 européia, mais diretamente da lusitana,
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 através 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  Nomeado, a
29 de outubro de 1749, como Secretário do governo da
Capitania de Mato Grosso durante a gestão do 1º capitãogeneral, 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  Nascido em Sorocaba,
era licenciado em Direito, não se sabendo se bacharel ou
simplesmente rábula. Atuou como licenciado em Direito,
não se sabendo se bacharel ou simplesmente rábula.
Filipe José Nogueira Coelho  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  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  Bacharel
em Direito pela Universidade de Coimbra. Designado
Procurador da Coroa e da Fazenda, em 1729.
José Barbosa de Sá  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. Com a expansão das atividades
mineradoras, outras vilas foram surgindo, a exemplo de São
Pedro D’El Rei (Poconé), Vila Bela da Santíssima Trindade
– primeira capital de Mato Grosso, Alto Paraguai Diamantino
(hoje Diamantino) e outras. Eram essas personalidades as
mais cultas destas localidades e, certamente, responsáveis por
escrever os Anais do Senado da Câmara de Cuiabá e 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 inédito:

1 Essas informações, ainda inéditas, foram-nos gentilmente cedidas pelo historiador e advogado Paulo Pitaluga Costa e Silva, a quem agradecemos.
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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 Paulo Pitaluga (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, 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
Pitaluga (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 Antonio Neto (1985, p. 156157), elencou seus nomes e datas de posse:
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Ouvidores de Cuiabá
Antonio Álvares Lanhas Peixoto (ad hoc 1727)
José Burgos Vila Lobos (1730)
João Gonçalves Pereira (1735)
Manuel Antunes Nogueira (1743)
João Antonio Vaz Morilhas (1749)
Fernando Caminha de Castro (1755)

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, à
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 aos 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” (ibid.).

Primeiros bacharéis matogrossenses e os cursos de Direito



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 matogrossenses formados em instituições de ensino superior, visto
a exigüidade, 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 a mesma atualmente ocupada por outro ínclito
jurisconsulto, Dr. Corsíndio Monteiro da Silva. Vejamos um
pouco da biograﬁa de Tavares da Veiga Cabral, nas palavras
do Dr. Corsíndio:
O patrono da Cadeira nº 10 é o Professor Prudêncio
Giraldes Tavares da Veiga Cabral, um dos pioneiros do
Direito Administrativo em nosso País, cujo livro intitulado
Direito Administrativo Brasileiro foi editado no Rio de
Janeiro, em 1859. O Dr. Veiga Cabral era cuiabano, nascido
a 22 de abril de 1800, mas, cedo, emigrou para Salvador
para fazer o curso preparatório, após o qual demandou a
Portugal onde se bacharelou em Direito pela Universidade
de Coimbra. De regresso ao Brasil, exerceu alguns cargos
importantes, tais como Juiz de Fora da Vila do Rio Grande,
Ouvidor da Província do Maranhão e, ﬁnalmente, Professor
Catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito de
São Paulo, função esta que desempenhou durante 34 anos.
Conta-se que certa ocasião murmurava-se que o Professor
Veiga Cabral não preparava convenientemente as aulas que
ministrava, mostrando-se um tanto quanto displicente.
Atento às coisas do ensino, Dom Pedro II, de passagem por
São Paulo, apareceu de surpresa à Faculdade de Direito e,
como costumava fazer, dirigiu-se à sala onde o Professor
Veiga Cabral ia começar a aula. Sentou-se, o Imperador,
numa carteira escolar ao fundo da sala, fazendo um sinal
do Professor que desse início à aula... Pois o Professor Veiga
Cabral, para surpresa geral, talvez mais dos alunos e dos
circunstantes que do próprio Imperador, ministrou uma Aula

Projeto de Ramos de Azevedo para a parte central da nova fachada da
Faculdade de Direito, no largo de São Francisco. Acervo: Condephaat,
Coleção Escritório Severo & Villares. In: São Paulo: a juventude do centro /
Pedro Cavalcanti, Luciano Delion (2004)
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Magna, digna desse nome sobre Direito Civil e fez digressões
oportunas e seguras sobre o Direito Administrativo que era
disciplina recentemente incluída no currículo acadêmico
no Brasil. Ao terminar a aula, o Professor, com mesuras
de Cavalheiro, saudou o Imperador que a ele se dirigiu e o
cumprimentou calorosamente! Méritos tinha, sem dúvida,
o nosso conterrâneo, pois que, além dos cargos que exerceu,
foi autor de um livro de Direito Administrativo Brasileiro,
o segundo que se editou em nosso País, quando, como
dissemos, a disciplina de que era Professor Catedrático era
Direito Civil. Em reconhecimento a tais méritos, foi, por
Dom Pedro II, elevado a Conselheiro de Estado e agraciado
com a Ordem de Cristo no grau de Comendador (RAML,

Bacharel

Formatura

Antonio Navarro da Abreu

1835

Ayres Augusto de Araújo

1836

Manoel Pereira da Silva Coelho

1836

José da Costa Leite Falcão

1837

Agostinho Luiz da Gama

1848

José Alexandrino Dias de Moura

1848

Joaquim Mendes Malheiros

1852

André Augusto de Pádua Fleury

1853

Antônio Corrêa do Couto

1857

1996, p. 111-112).

Antonio Rodrigues do Prado

1858

Caetano Xavier da Silva Pereira

1859

Floriano de Souza Neves Júnior

1860

Generoso Alves Ribeiro

1861

Aquilino Leite do Amaral Coutinho

1864

Antonio Esperidião Gomes da Silva

1868

Manoel José Murtinho

1869

Antonio Silvestre de Pinho

1876

João Carlos Pereira Leite

1889

João César de Arruda

1891

Joaquim Augusto da Costa Marques

1891

Joaquim Pereira Ferreira Mendes

1891

José Olympio Leite

1892

Luiz Serra

1894

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, através 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.
José Barnabé de Mesquita (1978, p. 53) conseguiu, tendo
por base exaustiva pesquisa, elencar os primeiros bacharéis
mato-grossenses formados em Direito pela Faculdade
paulista, ainda no século XIX:

Desembargador João Carlos Pereira Leite.
In: Album Graphico do Estado de Matto Grosso (1914).
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[...]os bacharéis de Direito de Cuiabá, liderados por Palmiro
Pimenta, conseguiram do Interventor Federal, Leônidas
Antero de Matos, a estruturação e reconhecimento da
Faculdade de Direito de Cuiabá, pelo Decreto nº 394, de
28/11/1934, encampada pelo Estado através do DecretoLei nº 87, de 04/12/1936, do governador Mário Corrêa da
Costa, para cumprir a Lei nº 26, de 18/09/1936, que criou a
Faculdade de Direito de Mato Grosso.

Informa, ainda, o historiador e jornalista Jucá que o
professor Benedito Pedro Dorileo, ex-Reitor da Universidade
Federal de Mato Grosso e um de seus fundadores, relata em
livro, ainda no prelo, que a “organização da escola superior
prossegue com a deﬁnição estrutural que lhe deu a Resolução
nº 94, de 30/09/1937, do Interventor Manoel Ari Silva
Pires” (Jucá, 2004), mas a Constituição de 1937, que vedava
acumulação de cargos da maioria dos seus docentes, impediu
novamente o funcionamento da primeira Faculdade de
Direito de Cuiabá

Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

Destes, alguns integraram, no período republicano, o
Tribunal da Relação da província de Mato Grosso. 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 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!”.
Pedro Rocha Jucá (2003) rememora os primórdios desta
primeira Faculdade:

No ano de 1952, o Deputado Clóvis Cintra apresentou um
projeto de lei criando novamente uma Faculdade de Direito,
com sede na capital. Foi o mesmo aprovado e sancionado
pelo Governador Fernando Corrêa da Costa, fazendo
renascer, portanto, a Faculdade de Direito, agora acrescida
de Mato Grosso. As ações visando a 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 Assembléia 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).
Sua instalação somente ocorreu dois anos mais tarde,
tendo como base física o edifício do Liceu Cuiabano e com
funcionamento noturno. Segundo o citado estudo inédito
do Prof. Dorileo, a instituição encontrou novo obstáculo,
por “não atender às normas estabelecidas, como considerou
o Ministério da Educação e Cultura, em 1955, suspendendo
o seu funcionamento”. Esse ressurgir do curso superior de
Direito em Mato Grosso teve duração efêmera, visto que, após
dois anos, foi ele novamente fechado.

Acima:

Antiga Faculdade de Direito de Mato Grosso.
Rua Comandante Costa, esquina com Voluntários da Pátria,
em Cuiabá (2004).
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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 Kubitscheck 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
através do 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
[...]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, através 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
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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.
Segundo dados levantados por Pedro Rocha Jucá (2003), a
primeira turma de bacharéis da Faculdade de Direito de Mato
Grosso, diplomada a 22/12/1961, estava assim constituída:
Admar Pinto dos Santos Reis, Agnelo Bezerra Neto, Agenor
Ferreira Leão (orador da turma), Ana Maria (May) do
Couto, Antíocho do Couto Filho, Antônio Mendes Canale,
Augusto Frederico Müller, Augusto Nunes de Figueiredo,
Augusto Prócoro dos Santos Reis, Benedito Pompeu de
Campos Filho, Benedito Scaff Gabriel, Catarino de Pinho,
Cezino Antunes Maciel, Creuza Bicudo, Edgar Pinto de
Castro, Egydio de Souza Neves, Elfo Sátiro, Elizeu Cerisara,
Elpídio Gonçalves Preza, Ena Maria de Almeida, Ênio Póvoas,
Eugênio Meyer, Euler Emanoel do Carmo, Eurico Saraiva,
Fabiano Biancardini, Flávio Antunes, Flores Santiago de
Lima, Francisco Moraes de Oliveira, Gastão de Mattos Müller,
Gustavo Adolfo Alves, Ivan Rodrigues Arrais, Jacyra da Costa
Salles, Jair Cuiabano, Janete Mutran, João Eloy de Assis, João
Franchi, José do Carmo Ferraz, José Ferreira da Cruz, José
Pedro Antunes Maciel, Júlio Frederico Müller, Júlio Santana
da Rosa, Lício Benzi Paiva Garcia, Lourival Pinto de Souza,
Lucídio de Pinho, Luiz Beni Maia, Luiz Portella, Márdio
Silva, Maria Odilza Bruno de Pinho Furtado, Maria Teresa
Cunha Monteiro, Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Milton
Ronald Rogério de Almeida, Moacyr Perri, Moacyr Pinto
de Magalhães, Narenda Zulma de Mello, Nazi Bucair, Oacyr
Corrêa Galvão, Octázia de Oliveira, Odiles Freitas de Souza,
Odilza Freitas de Souza, Ruy Bossay Toledo, Soﬁa Conceição
Bruno Viegas de Pinho e Waldo Olavarria Filho. O paraninfo
da turma foi o senador Filinto Müller.

Momento fundador do
Tribunal da Relação de Cuiabá



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 Assembléia 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
Assembléia Legislativa Provincial, por ocasião da abertura dos
trabalhos legislativos:

Decreto Imperial 2.342, de 6 de agosto de 1873. Arquivo Nacional (RJ).
Página 28:

Universidade Federal de Mato Grosso, na década de 1970.
Acervo do Serviço de Memória / Coordenação de Comunicação Social /
UFMT.

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 Poderes
do Estado, que nele lhes outorgaram tão assinalado quanto
merecido e justo benefício.
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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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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 região 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).

Instalação
A solenidade de instalação do Tribunal da Relação de
Mato Grosso ocorreu às 10 horas da manhã, na capital, com
a presença de apenas quatro Desembargadores nomeados
pelo Imperador: Ângelo Francisco Ramos, eleito Presidente
da mesma 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, dando-lhes 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 colocou à apreciação
dos seus pares a primeira propositura regimental relativa

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

às condições de realização das sessões. Ficou ﬁxado que as
conferências da Relação teriam lugar nos dias de terçasfeiras e sábados, às 10 horas da manhã, e quando nestes
fossem legalmente impedidos, as mesmas 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).

HISTÓRICO DO TRIBUNAL DAS RELAÇÕES NO BRASIL E EM MATO GROSSO

31

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 benção 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, sentandose 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 Publico, advogados e mais autoridades e membros
da Câmara Municipal e da Assembléia 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 depois José da Costa Leite Falcão,
proferiram discursos com referência ao ato de instalação
deste Tribunal, felicitando, pela sua criação, à Província.
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Ata da instalação do Tribunal da Relação
de Mato Grosso. Acervo do Memorial do
Judiciário Mato-grossense.

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).
(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.
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O segundo momento fundador



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 séqüito, 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 tomalo igualmente a cada um dos membros do novo Tribunal.
Ato continuo, 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 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.
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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:
Decreto nº 2

Bandeira do Estado de Mato Grosso.

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 através da 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



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 freqüentes 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 lançandose 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;
2º – que não podem ser julgados os feitos das Comarcas em
que já funcionavam os ditos Juízes na primeira Instância;
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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 Assembléia Legislativa, em setembro deste 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 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
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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 Assembléia
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 Assembléia
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 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 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, conseqüentemente, grande respeitabilidade.

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

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, aos 11 de maio
de 1931. Segundo Bosdest (RIHGMT, 2001), “com a
reorganização do Tribunal da Relação do Estado, foi o
Desembargador Luís 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 vizinhas
a São Paulo, para fazer defesas perante o júri, adestrando-se,
assim, na oratória forense”.
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Primeiro Código Civil (1916). Acervo do
Memorial do Judiciário Mato-grossense.

Poderíamos indagar: por que os Desembargadores do
Período Imperial não permaneceram em Mato Grosso ou
até mesmo nem chegaram até a 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
deste 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 européia,
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 ampliada 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
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
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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
a 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 o 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 a 9 meses.
Em meados do século XVIII foi aberta uma estrada
de terra ligando Cuiabá à 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 tranqüilas 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 com facilidade com o litoral brasileiro,
via Estuário do Rio da Prata, oportunizando que se atingisse
não somente os portos brasileiros, polvilhados ao longo de
extensa faixa oceânica, 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 Assembléia 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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As gestões

Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C



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

1ª Gestão - 1874
Ângelo Francisco Ramos
Nomeado aos 6 de agosto de 1873, assumiu o cargo a 1º de
maio de 1874.

4ª Gestão - 1877
Victorino do Rego Toscano Barreto
Assumiu o cargo em janeiro de 1877.

5ª Gestão - 1878
Victorino do Rego Toscano Barreto
Assumiu o cargo em janeiro de 1878, nele permanecendo
até 5 de agosto do mesmo ano, ocasião em que foi
substituído pelo Conselheiro Daniel Luiz Rosa.

6ª Gestão - 1879
Daniel Luiz Rosa
Deixou o cargo em 6 de setembro de 1879, por remoção
para a Relação do Ceará, passando a Presidência ao
Desembargador Jesuíno de Souza Martins.

2ª Gestão - 1875
Ângelo Francisco Ramos

7ª Gestão - 1880
Jesuíno de Souza Martins

Deixou o cargo em 3 de agosto de 1875, por ter sido
removido para a Relação da Bahia. Na sessão do Tribunal
da Relação mato-grossense, de 3 de agosto de 1875, foi lido
ofício designando interinamente o Desembargador Luís
Barbosa Accioli de Brito.

Assumiu o cargo em janeiro de 1880, nele permaneceu até
25 de janeiro de 1881.

3ª Gestão - 1876
Alexandre Pinto Lobão

Assumiu a Presidência na categoria de Juiz de Direito, a
31 de janeiro de 1881, em substituição ao titular, Jesuíno
de Souza Martins, nele permanecendo até 24 de março
do mesmo ano, ocasião em que foi substituído pelo
Conselheiro Manoel Maria do Amaral, que esteve à frente
da Presidência até 30 de setembro, ocasião em que ocorreu
a nomeação oﬁcial do novo Presidente do Tribunal.

Assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1876, nele
permanecendo até 7 de novembro do mesmo ano, ocasião
em que foi substituído por Victorino do Rego Toscano
Barreto.

8ª Gestão - 1881
Alfredo José Vieira
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9ª Gestão - 1882
João Augusto de Pádua Fleury
Nomeado pelo Decreto de 30 de julho de 1881,
assumiu o cargo em 30 de setembro do mesmo ano,
nele permanecendo até 2 de março de 1882. Durante o
interregno desses dois meses, ocorreu uma paralisação dos
trabalhos do Tribunal, pois o seu sucessor, Desembargador
José de Araújo Brusque, somente tomou posse em 2 de
maio, nele permanecendo até 3 de novembro de 1882,
quando ocorreu nova eleição.

10ª Gestão - 1883
Antônio Gonçalves Gomide
Assumiu o cargo aos 3 de novembro de 1882, tendo
sido substituído, aos 11 de maio de 1883 , por José da
Mota Azevedo Corrêa que permaneceu no cargo até 3 de
julho do mesmo ano, tendo, nessa data, sido igualmente,
substituído pelo Desembargador João Francisco da Silva
Braga, que permaneceu à frente da Presidência até 6 de
novembro de 1883, ocasião em que foram realizadas novas
eleições.

11ª Gestão - 1884
Antônio Gonçalves Gomide
Assumiu o cargo em novembro de 1883.

12ª Gestão - 1885
Antônio Gonçalves Gomide
Assumiu o cargo em novembro de 1884.

13ª Gestão - 1886
Antônio Gonçalves Gomide
Reconduzido ao cargo pelo Decreto de 2 de outubro de
1885. Na sessão de 1º de março de 1886 foi anunciado seu
afastamento, tendo sido substituído pelo Desembargador
Serapião Eusébio de Assumpção que permaneceu no
cargo até 25 de fevereiro de 1887, ocasião em que o titular,
Antônio Gonçalves Gomide, reassumiu o cargo.

14ª Gestão - 1887
Antônio Gonçalves Gomide
Reeleito, em novembro de 1886, deixou o cargo em
5 de fevereiro do mesmo ano, por motivo de saúde,
reassumindo a Presidência aos 22 de março, desistindo de
parte de sua licença.
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15ª Gestão - 1888
Antônio Gonçalves Gomide
Reeleito, assumiu o cargo em novembro de 1887.

16ª Gestão - 1889
Antônio Gonçalves Gomide
Reeleito, assumiu o cargo em novembro de 1888.

17ª Gestão - 1890
Antônio Gonçalves Gomide
Reeleito, assumiu o cargo em novembro de 1889.

18ª Gestão - 1891
Alfredo José Vieira
Assumiu o cargo em 16 de janeiro de 1891, nele
permanecendo até 10 de outubro do mesmo ano, quando
foi realizada nova eleição.

18ª Gestão - 1891
José Maria Metello
Assumiu o cargo aos 10 de outubro de 1891.

19ª Gestão - 1892
José Maria Metello
Reeleito, assumiu o cargo aos 10 de outubro de 1891,
conservou-se à frente da Presidência até 22 de março
de 1892, quando foi afastado temporariamente devido
a um movimento político que impôs também essa
penalidade a outros Desembargadores. Foi substituído,
temporariamente, por João Martins França, retornando à
Presidência em 21 de junho do mesmo ano.

20ª Gestão - 1893
José Maria Metello
Assumiu o cargo aos 3 de maio de 1893, nele
permanecendo até 16 de agosto de 1893.

21ª Gestão - 1894
João Martins França
Assumiu o cargo aos 6 de outubro de 1893, se mantendo
à frente da Presidência até 22 de agosto do mesmo ano,
quando ocorreu nova eleição, tendo o mesmo sido,
novamente, escolhido.

22ª Gestão - 1895
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo aos 9 de outubro de 1894.

23ª Gestão - 1896
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo aos 9 de outubro de 1895.

24ª Gestão - 1897
João Martins França
Assumiu o cargo aos 9 de outubro de 1896, tendo sido
substituído temporariamente, em 11 de junho de 1897,
por Benedicto Chrispiniano de Souza. João Martins
França reassumiu o cargo, a 8 de outubro de 1897, nele
permanecendo até o ﬁnal do mandato.

25ª Gestão - 1898
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo em outubro de 1897.

30ª Gestão - 1903
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo em 10 de outubro de 1902.

31ª Gestão - 1904
Luiz da Costa Ribeiro
Assumiu o cargo em 8 de outubro de 1903.

32ª Gestão - 1905
João Martins França
Assumiu o cargo em 7 de outubro de 1904.

33ª Gestão - 1906
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo aos 6 de outubro de 1905 e dele
se afastou temporariamente, tendo sido substituído por
Custódio Asclepíades de Moura, que esteve à frente da
Presidência até 5 de abril de 1907 quando reassumiu João
Martins França.

26ª Gestão - 1899
João Martins França

34ª Gestão - 1907
Custódio Asclepíades de Moura

Reeleito, assumiu o cargo em outubro de 1898, e dele se
afastando. Em seu lugar assumiu Benedicto Chrispiniano
de Souza que, licenciando-se, a 19 de dezembro de 1899,
foi substituído temporariamente pelo Procurador, Luiz da
Costa Ribeiro.

Esteve à frente da Presidência de 9 de outubro de 1906, até
5 de abril de 1907, ocasião em que reassumiu o titular, João
Martins França, eleito, mesmo em licença.

27ª Gestão - 1900
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo em 9 de outubro de 1899.

28ª Gestão - 1901
João Martins França
Reeleito, assumiu o cargo aos 15 de março de 1901, nele
permanecendo até 15 de março de 1901, quando foram
realizadas novas eleições.

28ª Gestão - 1902
Luiz da Costa Ribeiro
Eleito Presidente do Tribunal da Relação, assumiu o cargo
no dia 15 de março de 1901.

29ª Gestão - 1902
João Martins França
Assumiu o cargo em 10 de outubro de 1901.

35ª Gestão - 1908
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Eleito em 8 de outubro de 1907, entrou de licença por
quarenta dias, passando a Presidência a João Martins
França, e reassumindo o cargo em seguida.

36ª Gestão - 1909
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Foi reeleito aos 2 de outubro de 1908.

37ª Gestão - 1910
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Reeleito para o cargo aos 8 de outubro de 1908, ausentouse por 60 dias, tendo sido substituído temporariamente por
João Martins França. Joaquim Pereira Ferreira Mendes
reassumiu o cargo em 27 de dezembro de 1909.

38ª Gestão - 1911
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Reeleito, assumiu o cargo em 4 de outubro de 1909.
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39ª Gestão - 1912
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Reeleito em 6 de outubro de 1911, mesmo estando
licenciado. À frente da Presidência permaneceu,
interinamente Custódio Asclepíades de Moura. O
Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes
reassumiu em 14 de novembro de 1911, desistindo do
resto de sua licença. Afastou-se novamente a 17 de
setembro de 1912, por 90 dias. No dia 21 de setembro
de 1912 passou novamente a presidência para o
Desembargador Custódio Asclepíades de Moura, que
permaneceu no cargo até o ﬁnal do mandato.

40ª Gestão - 1913
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Reeleito aos 8 de outubro de 1912, mesmo estando em
licença, afastou-se a ﬁm de ocupar o cargo de Secretário de
Estado do Interior, Justiça e Fazenda. Em seu lugar presidiu
interinamente o Desembargador Custódio Asclepíades de
Moura. A 10/12/1912 reassumiu o cargo o Desembargador
Joaquim Pereira Ferreira Mendes, desistindo de parte de
sua licença. Nomeado, a 18 de fevereiro de 1913, para
ocupar o cargo de Secretário do Interior, Justiça e Fazenda.
A partir dessa data, ﬁcou como titular da Presidência
Custódio Asclepíades de Moura.

41ª Gestão - 1914
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
A eleição ocorreu no dia 7 de outubro de 1913, tendo,
num primeiro escrutínio saído vencedor o nome dos
dois Desembargadores mais votados para Presidente e
Vice-Presidente: Asclepíades de Moura e Bartholo da
Nóbrega Dantas, que declinaram dos respectivos cargos.
Numa segunda votação, foram eleitos, respectivamente,
Ferreira Mendes e Bartholo da Nóbrega Dantas,
declinando, o último. Numa terceira, realizada apenas
para Vice-Presidente, saiu novamente vencedor Bartholo
da Nóbrega Dantas que, novamente, declinou da honra.
Numa quarta eleição, o mais votado foi Salvador Celso de
Albuquerque que, também, se escusou. Procedeu-se a uma
quinta eleição, recaindo a Vice-Presidência para Oliveira
Marcondes.
Nova eleição ocorreu na sessão de 6 de janeiro de 1914.

41ª Gestão - 1914
Salvador Celso de Albuquerque
Assumiu o cargo em 6 de janeiro de 1914.
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42ª Gestão - 1915
Salvador Celso de Albuquerque
Reeleito, assumiu o cargo aos 5 de janeiro de 1915

43ª Gestão - 1917
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Assumiu o cargo em 4 de janeiro de 1916.

44ª Gestão - 1917
Bartholo da Nóbrega Dantas
Eleito aos 5 de janeiro de 1917, assumiu o cargo em 27
de fevereiro de 1917, tendo sido substituído, em seus
impedimentos, pelo Vice-Presidente, Luís Alves da Silva
Carvalho.

45ª Gestão - 1918
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Tomou posse aos 4 de janeiro de 1918, sendo que a 19 de
abril do mesmo ano foi sido substituído temporariamente
pelo Vice-Presidente, Luís Alves da Silva Carvalho.

46ª Gestão - 1919
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Reeleito, tomou posse aos 3 de janeiro de 1919.

47ª Gestão - 1920
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Reeleito, assumiu o cargo aos 2 de janeiro de
1920, deixando-o em 1º de dezembro de 1920, por
aposentadoria, tendo sido substituído pelo Vice-Presidente,
Luís Alves da Silva Carvalho.

48ª Gestão - 1921
Salvador Celso de Albuquerque
Assumiu o cargo aos 11 de janeiro de 1921, dele se
afastando em 16 de novembro, tendo sido substituído por
Joaquim Villela de Oliveira Marcondes, que exerceu-o até
3 de janeiro de 1922.

49ª Gestão - 1922
Luiz Alves da Silva Carvalho
Assumiu o cargo aos 3 de janeiro de 1922.

50ª Gestão - 1923
Salvador Celso de Albuquerque
Assumiu o cargo em 12 de janeiro de 1923.

51ª Gestão - 1924
Joaquim Villela de Oliveira Marcondes
Assumiu o cargo aos 8 de janeiro de 1924.

52ª Gestão - 1925
Joaquim Villela de Oliveira Marcondes
Reeleito em 2 de janeiro de 1925, declinou da honraria,
tendo-se procedido a nova eleição a 9 de janeiro, na qual
foi mais votado o Desembargador Bartholo da Nóbrega
Dantas que, igualmente, declinou do cargo, ﬁcando
à frente Joaquim Villela de Oliveira Marcondes, por
antiguidade.

53ª Gestão - 1926
Joaquim Villela de Oliveira Marcondes
Reeleito a 12 de janeiro de 1926, declinou da honraria,
tendo-se procedido a nova eleição, a 9 de fevereiro, na qual
foi mais votado o Desembargador Augusto Cavalcanti de
Mello que, também declinou do cargo, ﬁcando à frente
Joaquim Villela de Oliveira Marcondes, por antiguidade.

54ª Gestão - 1927
Joaquim Villela de Oliveira Marcondes

58ª Gestão - 1931
José Barnabé de Mesquita
Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1931, dele se afastando
temporariamente em 21 de setembro do mesmo ano,
assumindo a Presidência, interinamente, Manoel Pereira
da Silva Coelho.

59ª Gestão - 1932
José Barnabé de Mesquita
Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1932.

60ª Gestão - 1933
José Barnabé de Mesquita
Assumiu o cargo aos 3 de janeiro de 1933.

61ª Gestão - 1934
José Barnabé de Mesquita
Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1934.

62ª Gestão - 1935
José Barnabé de Mesquita
Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1935.

63ª Gestão - 1936
José Barnabé de Mesquita

Reeleito, assumiu o cargo em 4 de janeiro de 1927, tendo
nele permanecido até 26 de agosto, ocasião em que faleceu.
Assumiu a Presidência Bartholo da Nóbrega Dantas.

Assumiu o cargo aos 3 de janeiro de 1936.

55ª Gestão - 1928
Bartholo da Nóbrega Dantas

Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1937.

Reeleito, assumiu o cargo aos 3 de janeiro de 1928.

56ª Gestão - 1929
Bartholo da Nóbrega Dantas

64ª Gestão - 1937
José Barnabé de Mesquita

65ª Gestão - 1938
José Barnabé de Mesquita
Tomou duas vezes posse, aos 3 de janeiro de 1938 e
também a 1º de abril do mesmo ano.

Reeleito, assumiu o cargo aos 8 de janeiro de 1929.

57ª Gestão - 1930
Bartholo da Nóbrega Dantas
Reeleito, assumiu o cargo em 7 de janeiro de 1930,
deixando-o, por aposentadoria, a 16 de janeiro do mesmo
ano. Foi eleito Presidente José Barnabé de Mesquita, que
assumiu o cargo em 18 de janeiro.

66ª Gestão - 1939
José Barnabé de Mesquita
Tomou posse no dia 11 de janeiro de 1939, porém, a 3
de novembro do mesmo ano passou a presidência para
Oscarino Ramos, por ter entrado no gozo de licença
prêmio. Aos 14 de abril de 1939, José Barnabé de Mesquita
reassumiu a Presidência.
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67ª Gestão - 1940
José Barnabé de Mesquita
Assumiu o cargo aos 8 de janeiro de 1940.

68ª Gestão - 1941
Amarílio Novis
Assumiu o cargo aos 3 de janeiro de 1941.

69ª Gestão - 1942
Oscarino Ramos
Nomeado aos 2 de janeiro de 1942, tendo sido substituído
inicialmente pelo Vice-Presidente, Albano Antunes de
Oliveira, que esteve à frente do cargo até 27 de março de
1942, ocasião em que o titular, Oscarino Ramos, assumiu-o
oﬁcialmente.

70ª Gestão - 1943
Albano Antunes de Oliveira
Nomeado, assumiu o cargo aos 7 de janeiro de 1943.

71ª Gestão - 1944
Amarílio Novis
Assumiu o cargo aos 13 de janeiro de 1944, por 2ª
nomeação.

72ª Gestão - 1945
Olegário Moreira de Barros
Assumiu o cargo aos 11 de janeiro de 1945, dele se
afastando em 5 de maio do mesmo ano, para assumir a
Interventoria do Estado. Em seu lugar assumiu o VicePresidente, Oscarino Ramos.

73ª Gestão - 1946
Albano Antunes de Oliveira
Tomou posse em 14 de fevereiro de 1946.

74ª Gestão - 1947
Francisco Bianco Filho
Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1947. Faleceu em
exercício do cargo, em 13 de outubro do mesmo ano.
Benedito Leite de Campos – assumiu a Presidência até o
ﬁnal do mandato.

46

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

75ª Gestão - 1948
Benedito Leite de Campos
Assumiu o cargo aos 8 de janeiro de 1948, dele se afastando
em 27 de outubro de 1948. Assumiu a Presidência o VicePresidente Ernesto Pereira Borges.

76ª Gestão - 1949
Hélio Ferreira de Vasconcellos
Assumiu o cargo aos 7 de janeiro de 1949.

77ª Gestão - 1950
Ernani Lins da Cunha
Assumiu o cargo aos 30 de janeiro de 1950, dele se
afastando em 23 de outubro do mesmo ano, tendo sido
substituído temporariamente por Ernesto Pereira Borges.

78ª Gestão - 1951
Mário Corrêa da Costa
Assumiu o cargo em 4 de janeiro de 1951.

79ª Gestão - 1952
Hélio Ferreira de Vasconcellos
Assumiu o cargo em 2 de janeiro de 1952.

80ª Gestão - 1953
António de Arruda
Assumiu o cargo em 2 de janeiro de 1953.

81ª Gestão - 1954
Hélio Ferreira de Vasconcellos
Assumiu o cargo em 3 de janeiro de 1954.

82ª Gestão - 1955
Mário Corrêa da Costa
Assumiu o cargo em 3 de janeiro de 1955.

83ª Gestão - 1956
Flávio Varejão Congro
assumiu o cargo em 29 de dezembro de 1955.

84ª Gestão - 1957
Cezarino Delﬁno César
Assumiu o cargo em 27 de dezembro de 1956, dele
se afastando aos 27 de dezembro de 1956, tendo sido
substituído pelo Vice-Presidente, António de Arruda. O
titular, Mário Corrêa da Costa, reassumiu o cargo a 2 de
maio de 1957.

92ª Gestão - 1965
Willian Drosghic
Assumiu o cargo aos 14 de janeiro de 1965.

93ª Gestão - 1966
Gervásio Leite
Assumiu o cargo aos 3 de janeiro de 1966.

85ª Gestão - 1958
Cezarino Delﬁno César
Assumiu o cargo em 27 de dezembro de 1957, dele se
afastando, aos 11 de dezembro de 1958, tendo sido
substituído por José Barros do Valle, que esteve à frente da
Presidência entre 11 e 26 de dezembro do mesmo ano.

86ª Gestão - 1959
António de Arruda
Assumiu o cargo em 18 de dezembro de 1958, dele se
afastando temporariamente entre 19 de fevereiro e 5 de
março, tendo sido substituído pelo Vice-Presidente, Flávio
Varejão Congro. António de Arruda reassumiu o nesta
última data, nele permanecendo até o ﬁnal do mandato.

94ª Gestão - 1967
Cezarino Delﬁno César
Assumiu o cargo aos 5 de janeiro de 1967, dele se afastando
no dia 17 de agosto, tendo sido substituído por João
Luís da Fonseca e, aos 20 de setembro, por Leão Neto do
Carmo, que permaneceu no cargo até 31 de dezembro.

95ª Gestão - 1968
Leão Neto do Carmo
Assumiu o cargo aos 2 de janeiro de 1968.

96ª Gestão - 1969
Willian Drosghic
Assumiu o cargo em 15 de janeiro de 1969.

87ª Gestão - 1960
Mário Corrêa da Costa
Assumiu o cargo em 17 de dezembro de 1959.

97ª Gestão - 1970
João Antônio Neto
Assumiu o cargo em 16 de fevereiro de 1970.

88ª Gestão - 1961
Flávio Varejão Congro
Assumiu o cargo em 3 de dezembro de 1960.

98ª Gestão - 1971
Domingos Sávio Brandão Lima
Assumiu o cargo em 15 de janeiro de 1971.

89ª Gestão - 1962
Cezarino Delﬁno César
Assumiu o cargo em janeiro de 1962.

90ª Gestão - 1963
José Barros do Valle
Assumiu o cargo em janeiro de 1963.

91ª Gestão - 1964
João Luís da Fonseca
Assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1964.

99ª Gestão - 1972
Oscar César Ribeiro Travassos
Assumiu o cargo em 8 de janeiro de 1972.

100ª Gestão - 1973/1975
Milton Armando Pompeu de Barros
Assumiu o cargo em 8 de março de 1973.

101ª Gestão - 1975/1977
Domingos Sávio Brandão Lima
Assumiu o cargo em 3 de março de 1975.
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102ª Gestão - 1977/1979
Mauro José Pereira
Assumiu o cargo em 1º de março de 1977.

103ª Gestão - 1979/1981
Otair da Cruz Bandeira
Assumiu o cargo em 1º de março de 1979.

104ª Gestão - 1981/1983
Atahide Monteiro da Silva
Assumiu o cargo em 4 de março de 1981.

110ª Gestão - 1993/1995
Salvador Pompeu de Barros Filho
Assumiu o cargo em 1º de março de 1993.

111ª Gestão - 1995/1997
Licínio Carpinelli Stefani
Assumiu o cargo em 1º de março de 1995.

112ª Gestão - 1997/1999
Benedito Pompeu de Campos Filho
Assumiu o cargo em 3 de março de 1997.

105ª Gestão - 1983/1985
Benedito Pereira do Nascimento
Assumiu o cargo em 1º de março de 1983.

106ª Gestão - 1985/1987
Ernani Vieira de Souza
Assumiu o cargo em 28 de fevereiro de 1985.

107ª Gestão - 1987/1989
Odiles Freitas de Souza
Assumiu o cargo em 26 de fevereiro de 1987.

113ª Gestão - 1999/2001
Wandyr Clait Duarte
Assumiu o cargo a 1º de março de 1999, falecendo no
exercício do cargo. Presidiu o Tribunal, de 1º de março de
1999 a 29 de maio de 2000.
Munir Feguri – assumiu a Presidência, a partir de 1º de
junho de 2000, como titular.

114ª Gestão - 2001/2003
Leônidas Duarte Monteiro
Assumiu o cargo em 1º de março de 2001.

108ª Gestão - 1989/1991
José Vidal
Assumiu o cargo em 23 de fevereiro de 1989 e se aposentou
a 1º de novembro do mesmo ano, tendo sido substituído
efetivamente por Flávio José Bertin, que assumiu o cargo
em 10 de novembro do mesmo ano.

109ª Gestão - 1991/1993
Shelma Lombardi de Kato
Assumiu o cargo em 1º de março de 1991.
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115ª Gestão - 2003/2005
José Ferreira Leite
Assumiu o cargo em 27 de fevereiro de 2003.

116ª Gestão - 2005/2007
José Jurandir de Lima
Eleito em 21 de outubro de 2004, devendo tomar posse em
fevereiro de 2005.
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1 José Maria Metello
2 Luiz da Costa Ribeiro
3 Joaquim Pereira Ferreira Mendes
4 Salvador Celso de Albuquerque
5 Joaquim Villela de Oliveira Marcondes
6 José Barnabé de Mesquita
7 Francisco Bianco Filho
8 Ernesto Pereira Borges.
9 Hélio Ferreira de Vasconcellos
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10 Mário Corrêa da Costa
11 António de Arruda
12 Flávio Varejão Congro
13 Cezarino Delﬁno César
14 José Barros do Valle
15 João Luís da Fonseca
16 Willian Drosghic
17 Gervásio Leite
18 Leão Neto do Carmo
19 João Antônio Neto
20 Domingos Sávio Brandão Lima
21 Oscar César Ribeiro Travassos
22 Milton Armando Pompeu de Barros
23 Mauro José Pereira
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24 Otair da Cruz Bandeira
25 Atahide Monteiro da Silva
26 Benedito Pereira do Nascimento
27 Ernani Vieira de Souza
28 Odiles Freitas de Souza
29 José Vidal
30 Flávio José Bertin
31 Shelma Lombardi de Kato
32 Salvador Pompeu de Barros Filho
33 Licínio Carpinelli Stefani
34 Benedito Pompeu de Campos Filho
35 Wandyr Clait Duarte
36 Munir Feguri
37 Leônidas Duarte Monteiro

38

38 José Ferreira Leite
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DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE MATO GROSSO: 1874-2004

3


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.

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

01/05/1874 - 12/03/1875
Vicente Ferreira Gomes
Licenciado, não mais retornou a MT.

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

01/05/1874 - 26/07/1874
Manoel Tertuliano Thomaz Henrique
Removido para o Tribunal da Relação de Minas Gerais.

06/11/1873 (nomeação)
Antônio de Souza Mendes Júnior
Não chegou a tomar posse.

05/02/1875 (nomeação)
Antônio Augusto da Silva
Não chegou a tomar posse.
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02/08/1875 - 01/02/1876
Luiz Barbosa Acioli de Brito
Removido para o Tribunal da Relação de São Paulo.

Removido para o Tribunal da Relação do Ceará.

10/12/1875 - 07/11/1876
Alexandre Pinto Lobão

31/03/1881 - 02/03/1882
João Augusto de Pádua Fleury

—

—

10/12/1875 - 07/08/1878
Victorino do Rego Toscano Barreto

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

—

07/04/1876 - 06/03/1877
Ovídio Fernandes Trigo de Loureiro
—

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

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

09/07/1878 - 03/08/1881
Pedro Camelo Pessoa
Aposentado

Aposentado.

09/08/1881
Pedro Antônio da Costa Moreira
Não chegou a tomar posse.

30/11/1881 - 10/10/1885
José de Araújo Brusque
Removido para o Tribunal da Relação do Rio Grande do Sul.

09/08/1881
João Rodrigues Chaves
Não chegou a tomar posse.

04/01/1882 - 13/01/1891
Antônio Gonçalves Gomide
—

31/10/1878 - 03/08/1881
Jesuíno de Souza Martins
Aposentado

09/09/1882 - 29/09/1882
João Francisco Duarte
Licenciado, não retornou a Mato Grosso.

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

24/03/1880 - 21/10/1881
Antônio de Souza Martins
Removido para o Tribunal da Relação do Pará.
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09/03/1883 - 02/10/1885
Antônio Joaquim Rodrigues
Removido para o Tribunal da Relação do Espírito Santo.

03/04/1883 - 31/10/1885
José da Mota de Azevedo Corrêa
Removido para o Tribunal da Relação do Rio Grande do Sul.

03/07/1883 - 16/10/1886
João Francisco da Silva Braga
Removido para o Tribunal da Relação do Maranhão.

13/01/1886 - 08/08/1888
Serapião Eusébio de Assumpção

07/06/1890 - 27/08/1890
Barão de São Domingos
Aposentado.

09/09/1890 - 30/03/1891
José Maria Moscoso da Veiga Pessoa

Removido para o Tribunal da Relação de Goiás.

—

09/02/1886 - 24/05/1889
Benedito Felix de Souza

26/09/1890 (nomeação)
Cesário José Chavantes

—

Não chegou a tomar posse.

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

05/12/1890 - 10/12/1890
Manoel do Nascimento da Fonseca Galvão
Removido para o Tribunal da Relação de Pernambuco.

05/02/1887 - 05/03/1889
Carlos Spiridião de Mello e Mattos

10/12/1890 (nomeação)
Antônio José de Amorim

Faleceu no exercício do cargo.

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

Não chegou a tomar posse.

—

18/05/1891 - 14/08/1891
Cypriano de Almeida Sebrão

08/08/1888 (nomeação)
Júlio Barbosa de Vasconcellos

—

Não chegou a tomar posse.

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

21/11/1888 e 04/05/1889 (nomeações)
José Maria do Valle

06/10/1891
Acyndino Vicente de Magalhães
Não chegou a tomar posse.

10/10/1891 - 26/12/1905 / 08/03/1921 - 12/03/1921
Luiz da Costa Ribeiro
Colocado em disponibilidade nos anos intercalados.
Aposentado.

Não chegou a tomar posse.

10/10/1891 - 16/08/1893
José Maria Metello

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

Declarado avulso.

10/10/1891 - 29/01/1910
João Martins França

09/12/1889 - 07/05/1890
João Clemente Pessoa de Mello
Aposentado.

Aposentado.

DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO: 1874-2004

57

22/03/1892 - 06/05/1892
24/04/1900 - 14/11/1906
18/06/1915 - 13/03/1923
Luiz Alves da Silva Carvalho
Afastou-se do Tribunal nos períodos intercalados.
Aposentado.

28/06/1892 - 23/12/1899
Benedicto Chrispiniano de Souza
Exonerado, a pedido.

02/09/1893 - 16/08/1900
Belarmino Guedes Corrêa Gondim
Declarado avulso.

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

30/09/1902 - 25/05/1908
12/04/1918 - 21/11/1922
Terêncio Gomes Ferreira Veloso
Colocado em disponibilidade nos intervalos. Aposentado.

09/03/1906 - Licenciado
25/02/1910 - 16/06/1922
20/07/1926 - 13/01/1930
João Beltrão de Andrade Lima
Em disponibilidade nos intervalos.
Aposentado.

02/02/1906 - 13/07/1906
27/07/1912 - 16/01/1930
Bartholo da Nóbrega Dantas
Em disponibilidade nos intervalos.
Aposentado.

Afastou-se do Tribunal entre 1901 e 1918, ano em que
retornou ao Tribunal e se aposentou.

14/04/1898 - 04/09/1899
11/01/1907 - 18/02/1913
20/08/1915 - 01/12/1920
Joaquim Pereira Ferreira Mendes
Afastou-se do Tribunal nos intervalos, aposentando-se.

14/06/1898 - 13/11/1901
Ignácio Maranhão da Rocha Vieira

30/11/1906 - 14/03/1908
13/03/1915 - 16/06/1915
Manoel Martins de Almeida
Avulso entre nos intervalos.
Aposentado.

09/07/1907 - 05/03/1912
Modesto Perestrelo de Carvalhosa
Avulso, sem vencimentos.

24/03/1908 - 29/10/1914
João Carlos Pereira Leite

Aposentado.

23/09/1899 - 02/06/1915
Custódio Asclepíades de Moura

01/06/1908 - 27/11/1911
Alfredo Otávio de Mavignier

Aposentado.

28/09/1900 - 26/08/1927
Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes
Faleceu no exercício do cargo.

16/03/1901 - 26/04/1901
24/05/1902 - 16/09/1902
João de Aquino Ribeiro
Colocado à disposição nos intervalos.
Exonerado, a pedido.
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Exonerado, a pedido.

18/01/1912 - 18/01/1930
Salvador Celso de Albuquerque
Aposentado.

16/11/1920 - 16/07/1927
Augusto Cavalcanti de Mello
Aposentado

30/01/1931 - 28/03/1932
14/08/1934 - 13/03/1937
16/08/1940 - 28/07/1944
José Vieira do Amaral

29/01/1921 - 11/07/1929
Antônio Quirino de Araújo
Aposentado.

16/03/1921 - 27/10/1945
José Barnabé de Mesquita
Aposentado.

Em disponibilidade nos intervalos. Aposentado.

18/04/1931 - 09/08/1934
Pedro Laurentino de Araújo Chaves
Aposentado.

19/12/1927 - 13/01/1930
Joaquim Olympio Leite

18/04/1931 - 19/05/1948
Oscarino Ramos

Aposentado.
Aposentado.

13/11/1920 - — / 23/08/1929 - —
Manoel Pereira da Silva Coelho

07/10/1933 - 10/12/1938
José Otílio da Gama

Não chegou a tomar posse.

Faleceu no exercício do cargo.

16/08/1929 - 23/05/1931 / 03/08/1934 - 20/07/1940
Armando de Souza

10/01/1935 - 20/04/1936
Mário Neves

Em disponibilidade nos intervalos. Aposentado.
Aposentado.

16/01/1930 - 27/10/1945
Amarílio Novis
Aposentado.

21/01/1930 - 28/07/1933
30/10/1936 - 07/01/1938
06/02/1939 - 10/01/1944
Otávio Cunha Cavalcanti
Em disponibilidade nos intervalos. Aposentado.

10/01/1935 - 13/03/1937
03/11/1943 - 03/11/1945
03/08/1946 - 03/12/1946
Olegário Moreira de Barros
Em disponibilidade nos intervalos. Aposentado.

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

27/03/1930 - 21/03/1931
Honorato de Barros Paim
Aposentado.

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

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

Aposentado.

07/10/1930 - 07/11/1942
Palmyro Pimenta
Aposentado.

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

08/02/1945 - 13/10/1947
Francisco Bianco Filho
Faleceu no exercício do cargo.
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21/03/1952 - 23/07/1967
Flávio Varejão Congro

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

Aposentado

15/05/1952 - 19/01/1956
Afonso Ribeiro de Sena

08/11/1945 - 05/04/1965
Hélio Ferreira de Vasconcellos
Aposentado.

Aposentado.

23/06/1955 - 11/01/1956
Vicente João Maurano

13/11/1945 - 26/09/1946
Francisco de Arruda Lobo Filho
Aposentado.

Aposentado.

26/01/1956 - 01/09/1958
João de Lacerda Azevedo

31/12/1945 - 27/10/1948
Benedito Leite de Campos
Aposentado.

Aposentado.

16/02/1956 - 12/02/1968
Cezarino Delﬁno César

18/10/1946 - 19/05/1948
Emydio Martins de Sá
Aposentado.

Aposentado.

01/03/1956 - 08/03/1958
Clarindo Corrêa da Costa

30/12/1946 - 30/01/1952
Ernesto Pereira Borges
Aposentado.

Aposentado.

23/04/1958 - 15/10/1963
José Barros do Valle

09/05/1947 - 16/02/1968
António de Arruda
Aposentado.

Aposentado.

23/10/1958 - 20/09/1967
João Luís da Fonseca

23/10/1947 - 11/05/1955
Ernani Lins da Cunha
Aposentado.

Aposentado.

29/03/1961 - 14/06/1967
Galileu de Lara Pinto

30/10/1948 - 11/03/1961
Mário Corrêa da Costa
Aposentado.

Aposentado.

07/11/1963 - 08/03/1971
William Drosghic

01/06/1949 - 04/04/1952
Pedro Alcântara Batista de Oliveira
Aposentado.

Aposentado.

19/11/1964 - 16/09/1969
Gervásio Leite

02/06/1949 - 20/01/1955
Alírio Cesário de Figueiredo
Aposentado.

Aposentado.
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03/06/1965 - 03/06/1966
Carlos Garcia de Queiroz
—

28/03/1968 - 17/06/1968
Guy de Mesquita
Aposentado.

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

23/06/1966 - 29/08/1966
Tongaté de Almeida Rodrigues
Aposentado.

18/04/1968 - 28/06/1976
Raul Bezerra
Aposentado.

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

08/09/1966 - 01/03/1968
Cássio Corrêa Curvo
Aposentado.

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

13/07/1967 - 01/03/1968
João da Cunha Cavalcanti
Aposentado.

25/09/1969 - 15/12/1978
Milton Armando Pompeu de Barros
Aposentado.

15/04/1971 - 28/11/1973
Yvon Moreira do Egito

20/07/1967 - 27/07/1973
João Antonio Neto
Aposentado.

Aposentado.

23/03/1972 - 15/11/1978
Jesus de Oliveira Sobrinho

03/08/1967 - 14/03/1974
Hermínio Baptista de Azeredo
Faleceu no exercício do cargo.

15/09/1967 - 21/03/1968
Heliophar de Almeida Serra

Transferido para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

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

Aposentado.

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

12/10/1967 - 14/04/1978
Domingos Sávio Brandão Lima
Aposentado.

Aposentado.

18/04/1974 - 13/09/2002
Atahide Monteiro da Silva

14/03/1968 - 31/12/1979
Oscar César Ribeiro Travassos

Faleceu no exercício do cargo.

Aposentado.

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

21/03/1968 - 17/10/1968
Humberto Neves
Aposentado.

Aposentado.
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07/09/1981 - Em exercício
Flávio José Bertin

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

05/03/1979
Ernani Vieira de Souza

Em Exercício

08/03/1990 - 03/08/1998
Salvador Pompeu de Barros Filho
Aposentado

Em Exercício.

08/05/1992 - 13/12/1993
Elon Carvalho

08/03/1979 - 01/11/1989
José Vidal

Faleceu no exercício do cargo.

Aposentado.

08/05/1992 - 29/05/2000
Wandyr Clait Duarte

08/03/1979
Benedito Pereira do Nascimento

Faleceu no exercício do cargo.

Em Exercício.

22/03/1979 - 23/06/2003
Odiles Freitas Souza

08/05/1992 - 27/12/1999
Benedito Pompeu de Campos Filho
Aposentado

Aposentado.

03/08/1992
José Ferreira Leite

25/10/1979 - 16/08/1996
Onésimo Nunes Rocha
Em Exercício.

Aposentado.

03/08/1992 - Em exercício
Paulo Inácio Dias Lessa

08/11/1979
Shelma Lombardi de Kato
Em Exercício.

Em exercício

03/08/1992
José Jurandir Lima

14/02/1980
Licínio Carpinelli Stefani
Em Exercício.
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Em Exercício.

03/08/1992 - 18/10/1994
Simão Aureliano de Barros Filho
Faleceu no exercício do cargo.

03/08/1992
Leônidas Duarte Monteiro

15/10/1998
Rubens de Oliveira Santos Filho
Em Exercício.

22/02/2000
Manoel Ornellas de Almeida
Em Exercício.

Em Exercício.

03/08/2000
Donato Fortunato Ojeda

13/08/1992
Munir Feguri
Em Exercício.

Em Exercício.

19/11/2002
Paulo da Cunha

14/12/1993
Antônio Bitar Filho
Em Exercício.

Em Exercício.

08/08/2003
José Silvério Gomes

14/10/1994
José Tadeu Cury
Em Exercício.

Em Exercício.

01/12/1994
Mariano Alonso Ribeiro Travassos
Em Exercício.

13/09/1996
Orlando de Almeida Perri
Em Exercício.

18/06/1998
Jurandir Florêncio de Castilho
Em Exercício.
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A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

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.
§ 1º Se designar mais de um corregedor, especiﬁcará as
comarcas e têrmos 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.

FUNÇÕES ATUAIS DO CORREGEDOR-GERAL
As atribuições do Corregedor-Geral foram, ao longo do
tempo, aumentadas substancialmente, frente às crescentes
demandas judiciárias do Estado de Mato Grosso. Estão as
mesmas ﬁxadas pelo COJE-TJ-MT 2003, através da Lei nº
4.964/1985 que, em seu artigo 31, reza:
Art. 31 A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de
ﬁscalização, disciplina e orientação administrativa, será
exercida em todo o Estado, por um Desembargador, com a
denominação de Corregedor-Geral da Justiça, o qual ﬁcará
dispensado das suas funções normais, exceto em argüições
de inconstitucionalidade, julgamentos disciplinares, reforma
do Regimento Interno, do Código de Organização e Divisão
Judiciárias, elaboração de listas e eleições.

O Corregedor-Geral da Justiça, na gestão 2003-2005, é o
Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos. Em sua
competente administração não só cuidou de zelar pelo bom
desempenho judiciário das Comarcas, mas, também, através
do Provimento nº 12/2004-CGJ, datado de 14 de julho de
2004, estabeleceu as deﬁnições e instruções necessárias para
garantir a correta e impoluta utilização do Selo de Controle
dos Atos dos Serviços Notariais e de Registro, de que trata a
Lei nº 8.033, “visando impedir adulterações, imitações, cópias
etc., no intuito de obter a mais absoluta segurança jurídica na
autenticidade dos atos da serventia extrajudicial”.
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PRIMEIROS TEMPOS DA CORREGEDORIA-GERAL
DA JUSTIÇA
A primeira notícia que se tem da escolha, no interior do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de um Corregedor-Geral
da Justiça remonta à Mesa Diretora do ano de 1946, a qual
tomou posse em 14 de fevereiro do mesmo ano, recaindo a
escolha na ﬁgura do Desembargador Francisco Bianco Filho.
De 1946 até o ano de 2004, quarenta e um Corregedores
integraram o Tribunal de Justiça, sendo que 26 atuaram por
um período de um ano, e os demais, bianualmente.

Francisco Bianco Filho  Nascido na cidade de
Bicas (MG) a 4 de junho de 1901. Seus primeiros estudos
foram cursados em sua terra natal, porém 1º grau, de 5ª a 8ª
série, junto ao Ginásio Pio-Americano (RJ) onde conviveu
com inúmeros mato-grossenses que estudavam naquele e
em outros educandários cariocas, a exemplo de Generoso
Ponce Filho, Altamiro Ponce, Cursino Bourét, Lobivar Mattos,
Antônio Fragelli e Mariano Zebalos. Dessa convivência
originou uma afeição de Bianco Filho por Mato Grosso, onde,
mais tarde, passou a residir.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade
Livre de Direito do Rio de Janeiro, colou grau em dezembro
de 1919, contando pouco mais de 18 anos. Foi no interior
dessa Faculdade que Francisco Bianco Filho iniciou-se nas
lides político-estudantis, visto ter sido um dos fundadores
do Grêmio Jurídico Cândido de Oliveira. Durante o período
de seus estudos superiores, colaborou em diversos jornais
do Rio de Janeiro, a exemplo de A Pátria, periódico dirigido
pelo competente Antônio do Rio, e também no Rio-Jornal,
sob a direção de Georgino Avelino. Foi também nesse período
que se engajou politicamente na campanha da sucessão do
Presidente Epitácio Pessoa, como um dos principais oradores
da Reação Republicana, entidade nascente naquele período.
No ano de 1923 regressou para seu Estado natal, levado
por Melo Viana, para ocupar o cargo de Delegado de Polícia
de São João Nepomuceno, onde, ao lado de suas atividades
proﬁssionais, não abandonou o jornalismo, atuando como
redator dos jornais A Cruzada e também no A Voz do Povo.
Foi também nesse período professor de Português e de
História junto à Escola Normal e ao Ginásio São Salvador.
Entre os anos de 1925 e 1930, voltou a ﬁxar residência em sua
terra natal, Bicas (MG), onde foi eleito Vereador, fundando o
famoso periódico Bicas-Jornal.
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Seu afeto por Mato Grosso levou-o a aceitar o cargo de
Chefe de Polícia no período intervencionista de Antonino
Mena Gonçalves, e, mais tarde, transferido para Campo
Grande na categoria de Juiz. Na atual capital de Mato
Grosso do Sul lecionou junto ao Ginásio Municipal e
no Colégio Oswaldo Cruz, tendo sido também um dos
fundadores da Faculdade de Direito, criada em Campo
Grande, onde lecionou Filosoﬁa do Direito. Sua atuação
no campo do jornalismo também se revelou enquanto um
dos organizadores do Diário Oﬁcial do governo provisório
constitucionalista, na parte sulista do Estado.
Da Comarca de Campo Grande, foi transferido para
Cuiabá, atuando também em Cocais e Santo Antônio do
Leverger, acumulando também a Vara Federal. Na capital
de Mato Grosso não deixou de atuar como docente junto à
antiga Faculdade de Direito de Cuiabá, primeira instituição de
ensino superior, como professor de Direito Comercial.

Ingressou no Tribunal de Justiça em 8 de fevereiro de
1945, tendo ocupado, já no ano seguinte, o honroso cargo de
Corregedor Geral da Justiça, o primeiro titular do cargo.
Foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça, 74ª Mesa
Diretora, no ano de 1947. De 29 de maio a 14 de agosto
de 1947 participou do Congresso Jurídico da Bahia. Tendo
tomado posse aos 2 de janeiro do citado ano, veio a falecer
no exercício do cargo, aos 13 de outubro do mesmo ano,
tendo sido substituído pelo Vice Presidente Benedito Leite de
Campos, que, por sua vez foi substituído, após aposentadoria,
pelo então Vice Presidente, Desembargador Ernesto Pereira
Borges.
Além do jornalismo, Francisco Bianco Filho deu extensa
vazão à sua veia poética, tendo marcado de forma expressiva
a Literatura de Mato Grosso. Ingressou na categoria de
sócio efetivo, junto à Academia Mato-Grossense de Letras,
ocupando a Cadeira nº 24.

Selos de ﬁscalização dos serviços notariais e de registro, instituido pela Lei 8.033/2003.
Impresso na Casa da Moeda – RJ.
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RELAÇÃO DOS
CORREGEDORES-GERAIS – 1946-2005
73ª Gestão - 1946
Francisco Bianco Filho
—

74ª Gestão - 1947
António de Arruda

83ª Gestão - 1956
Marcelo Ataíde
Benjamin Duarte Monteiro
—

84ª Gestão - 1957
Flávio Varejão Congro
Francisco de Arruda Lobo Filho
—

—

75ª Gestão - 1948
Hélio Ferreira de Vasconcellos

85ª Gestão - 1958
Clarindo Corrêa da Costa
—

—

76ª Gestão - 1949
Ernesto Pereira Borges

86ª Gestão - 1959
João Luís da Fonseca
—

—

77ª Gestão - 1950
Alírio de Figueiredo

87ª Gestão - 1960
José Barros do Valle
—

—

78ª Gestão - 1951
Pedro de Alcântara B. de Oliveira
—

88ª Gestão - 1961
Mário Corrêa da Costa
Galileu de Lara Pinto
—

79ª Gestão - 1952
Mário Corrêa da Costa

89ª Gestão - 1962
José Barros do Valle

—

—

80ª Gestão - 1953
Flávio Varejão Congro

90ª Gestão - 1963
Cezarino Delﬁno César

—

—

81ª Gestão - 1954
Alírio de Figueiredo

91ª Gestão - 1964
Willian Drosghic

—

—

82ª Gestão - 1955
Hélio Ferreira de Vasconcellos

92ª Gestão - 1965
Gervásio Leite

—

—
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93ª Gestão - 1966
Willian Drosghic
—

103ª Gestão - 1979-1981
Oscar César Ribeiro Travassos
Carlos Avallone
—

94ª Gestão - 1967
Leão Neto do Carmo
—

104ª Gestão - 1981-1983
Shelma Lombardi de Kato
—

95ª Gestão - 1968
Domingos Sávio Brandão Lima
—

105ª Gestão - 1983-1985
Odiles Freitas Souza
—

96ª Gestão - 1969
Oscar César Ribeiro Travassos
Raul Bezerra

106ª Gestão - 1985-1987
Flávio José Bertin

—

—

97ª Gestão - 1971
Milton Armando Pompeu de Barros

107ª Gestão - 1987-1989
Licínio Carpinelli Stefani
Carlos Avallone

—

98ª Gestão - 1971
Milton Armando Pompeu de Barros
—

—

108ª Gestão - 1989-1991
Carlos Avallone
Onésimo Nunes Rocha
—

99ª Gestão - 1972
Leão Neto do Carmo
—

109ª Gestão - 1991-1993
Salvador Pompeu de Barros Filho
—

100ª Gestão - 1973-1975
Jesus de Oliveira Sobrinho
—

110ª Gestão - 1993-1995
Benedito Pompeu de Campos Filho
—

101ª Gestão - 1975-1977
Otair da Cruz Bandeira
—

111ª Gestão - 1995-1997
Wandyr Clait Duarte
—

102ª Gestão - 1977-1979
Sérgio Martins Sobrinho
Transferido, a 15 de novembro de 1978, para compor o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
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112ª Gestão - 1997-1999
José Ferreira Leite
—

113ª Gestão - 1999-2001
Paulo Inácio Dias Lessa

115ª Gestão - 2003-2005
Mariano Alonso Travassos

—

—

114ª Gestão - 2001-2003
José Tadeu Cury

116ª Gestão - 2005-2007
Munir Feguri

—

Posse em 2005.

Os Corregedores-Gerais
– 1946-2004
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1 Francisco Bianco Filho
2 António de Arruda
3 Hélio Ferreira de Vasconcellos
4 Ernesto Pereira Borges
5 Mário Corrêa da Costa
6 Flávio Varejão Congro
7 João Luís da Fonseca
27

28

8 José Barros do Valle
9 Galileu de Lara Pinto
10 Cezarino Delﬁno César
11 Willian Drosghic
12 Gervásio Leite
13 Leão Neto do Carmo
14 Domingos Sávio Brandão Lima
15 Oscar César Ribeiro Travassos
16 Raul Bezerra

29

30

17 Milton Armando Pompeu de Barros
18 Jesus de Oliveira Sobrinho
19 Otair da Cruz Bandeira
20 Sérgio Martins Sobrinho
21 Carlos Avallone
22 Shelma Lombardi de Kato
23 Odiles Freitas Souza
24 Flávio José Bertin

31

32

25 Licínio Carpinelli Stefani
26 Onésimo Nunes Rocha
27 Salvador Pompeu de Barros Filho
28 Benedito Pompeu de Barros Filho
29 Wandyr Clait Duarte
30 José Ferreira Leite
31 Paulo Inácio Dias Lessa
32 José Tadeu Cury
33 Mariano Alonso Ribeiro Travassos
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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 heróicos 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 à 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:
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[...].

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



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
Beco Quente
Travessa da Marinha
Largo do Arsenal de Guerra

Rua do Conde D’Eu
Rua Comandante Balduíno
Travessa do Soído
Praça do Riachuelo

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. Vejamos um pequeno, porém,
signiﬁcativo trecho que descreve o momento crucial do
encontro dos brasileiros com os paraguaios, no rio Alegre:
[...]subimos até o Alegre (rio) a reunirmo-nos à força que
aí se achava, amarrando-se o Jauru (vapor) à margem
direita para evitar o contato com a força acampada em terra
(infectada com o vírus da varíola). Às 3 e meia da tarde
desse mesmo dia 11, recebi aviso de que se aproximava
um vapor inimigo, e mandando imediatamente tocar – A
postos – vi, momentos depois e subindo rapidamente o rio
um elegante vapor de grande força que me pareceu ser o
Salto do Guairá, e dirigindo-se ao vapor do meu comando
rompeu contra ele um nutrido fogo de metralha, que foi
muito bem respondido pela artilharia e mosquetaria do
Antônio João (vapor mato-grossense), tanto que obrigou a
voltar-se para o Jauru, do qual apossou-se por abordagem,
sem contudo deixar de responder ao fogo que sem cessar
lhe fazia o Antônio João e a força que se achava em terra.
Destroçada a guarnição do Jauru, e substituída por uma
força de trinta paraguaios, veio novamente o Salto de Guaira
ocupar posição avante do Antônio João, donde metralhavao e a força de terra. Vendo depois que o Jauru descia o rio,
abandonou o combate e foi esperá-lo embaixo, evitando por
sua superior marcha a abordagem que então lhe propunha
o Antônio João, e havendo eu perdido a esperança de
alcançá-lo, voltei-me contra o Jauru, que foi abordado e
retomado tão depressa, que nem tempo teve o inimigo para
içar seu pavilhão e nem usar da artilharia do navio. A maior
parte da guarnição paraguaia foi morta, inclusive o oﬁcial
comandante; o resto lançou-se ao rio ou foi entregar-se à
força de terra. Enquanto o inimigo dirigia-se para o Jauru,
ouvi os gritos dos comandantes Antonio Maria e Costa que
me chamavam a receber mais força para abordagem, o que
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ﬁz sem perda de tempo, embarcando o Capitão de Comissão
Feliciano Calíope Monteiro de Mello com os Alferes José Luiz
Moreira Serra; João Luiz Pereira, Joaquim Ferreira da Cunha
Barbosa e Manoel Gomes de Menezes, todos do 1º Corpo de
Guardas Nacionais, destacado com 55 praças desse Corpo e
3 do 1º Batalhão provisório de Infantaria. Duas vezes tentou
o Salto de Guairá apoderar-se do Antônio João, e duas vezes
foi obrigado a recuar, indo depois acolher-se a uma volta do
rio, longe do lugar do conﬂito e donde com tiros de metralha
parecia querer ocultar a vergonha de sua derrota. Ainda uma
vez nesse dia a coragem e o denodo de poucos opôs-se e
alienou um poder superior, aliás irresistível se não lhe faltasse
inteligente direção. Nossos dois insigniﬁcantes vapores não
suportariam um choque do veloz e possante Salto de Guaira.
Na impossibilidade de perseguir o inimigo, tratei de salvar o
Jauru, que não podia navegar por falta absoluta de pessoal, e
a reboque do Antônio João conduzi-o ao rio Negro, onde fui
aguardar as disposições do Tenente-Coronel Antônio Maria
Coelho. Aí conservei-me até 9 horas da noite e havendo
recebido comunicação do mesmo Tenente Coronel para
retirar-me e não podendo suprir a falta de um maquinista
ou pessoa que ao menos ﬁzesse mover a máquina do Jauru,
arrecadei a bandeira e alguns armamentos existentes a bordo,
ﬁz lançar o rio o que era impossível conduzir, preparei o
navio para ir a pique e segui urgido ainda pela necessidade
de escapar à perseguição de dois novos e grandes vapores
inimigos que, segundo a revelação de um prisioneiro,
haviam-se demorado no morro do Caracará a fazer lenha e
não tardariam em se apresentar à nossa vista (ibid., p. 27).

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.

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

Desenho: Moacyr Freitas



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).
Contou-me 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 subseqüente, 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.

Segunda sede do Tribunal da Relação de Mato Grosso.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Página 71:

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

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, através de Mensagem apresentada
à Assembléia Legislativa Estadual, o Presidente do Estado,
Mário Corrêa da Costa, assim se expressou com relação ao
edifício do Tribunal:
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O Tribunal da Relação continua a funcionar no antigo e
desgracioso prédio sito á 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 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:
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.
É este um dos verdadeiros empenhos do meu governo,
ao qual espero poder atender dentro do mais curto prazo
possível (ibid.).

Desenho: Moacyr Freitas

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 o mesmo se encontrava ameaçado 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.).

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



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

Terceira sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
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A Quarta Sede do Tribunal de
Justiça: Av. Getúlio Vargas –
Palácio da Justiça
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 e hoje sede da Secretaria de Estado de Cultura),
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, à 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 ocupado pelo Tribunal de Justiça,
para onde foi transferido, no ano de 1943, a mesma ediﬁcação
foi também sede temporária da Assembléia Legislativa de
Mato Grosso.
No ano de 2002, essa ediﬁcação 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,
foram alocados pelo Projeto de Modernização do Poder
Judiciário, dentro do componente Atendimento ao Cidadão.
[...] O antigo Palácio da Justiça, que é de propriedade
do Poder Judiciário, é um verdadeiro repositório da sua

Desenho: Moacyr Freitas



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

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.

Este edifício, sediou também os Fóruns Cível e Criminal
da Capital e hoje abriga o Juizado Especial do Centro.
Nele, em sala central do pavimento térreo, está instalado
o Memorial do Judiciário Mato-grossense, espaço inaugurado
a 1º de maio de 2004. Nada mais condigno, visto que o
prédio se encontra arrolado dentre os bens tombados pelo
patrimônio histórico estadual, datando esse evento de maio
de 2000.
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A Quinta Sede do Tribunal
de Justiça: no CPA
(Centro Político-Administrativo)
No governo de José Manoel Fontanillas Fragelli foram
reservados 712 hectares de terras, no Centro PolíticoAdministrativo, 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 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 à 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.
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Ampliações e Melhorias
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.

Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

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:

Acima:

Interior do Anexo 2 - ala Desembargador Atahide Monteiro da Silva.

[...] 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.

Desenho: Moacyr Freitas

As obras desse Anexo sofreram paralisação, porém
seus trabalhos foram retomados durante a gestão da
Desembargadora Shelma Lombardi de Kato que, através de
um convênio com o DVOP, ﬁnalizou a ediﬁcação, inaugurada
em 9 de dezembro de 1992. Nesse edifício, 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.

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

Abaixo:

Restaurante e sala de eventos da ala Desembargador Atahide Monteiro da
Silva. Anexo 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Página 78, acima:

Sede atual do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por ocasião de sua inauguração (1976).
Página 78, abaixo:

Hasteamento das Bandeiras por ocasião da inauguração da sede atual do
Tribunal de Justiça, pelo Presidente Domingos Sávio Brandão Lima.
Página 80:

Fórum Cível da Capital.

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 da Presidência, dos
Desembargadores, abrigando também a Coordenação de
Comunicação Social, Assessoria de Cerimonial e Relações
Públicas. 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 do
restaurante dos Desembargadores e sala de eventos –, a obra
dotou os membros do Tribunal de gabinetes mais amplos,
seguros e confortáveis, além da infra-estrutura adequada ao
desempenho das atividades de apoio aos julgamentos.
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O Fórum Cível da Capital



O Fórum Cível da Capital funcionou, durante muitos
anos, no edifício do antigo Palácio da Justiça, primeira
sede própria do Tribunal, sito à Avenida Getúlio Vargas,
no centro da Capital. 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 ﬁnalizava,
o Fórum Cível da Capital foi transladado para um amplo
edifício situado à Avenida Rubens de Mendonça. Na avaliação
da Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, em relatório
de sua gestão (1991/1993), um
[...] outro motivo de gáudio é a aquisição pelo Estado, do
prédio que será destinado ao Fórum de Cuiabá, fato marcante
na história do Judiciário, que põe ﬁm a quase três séculos de
espera. O novo prédio corresponde, dentro das possibilidades
do Estado, às exigências mínimas de segurança, higiene e
conforto, não só para os juízes, funcionários, advogados e
membros do Ministério Público, mas, principalmente, aos
usuários dos serviços, aos cidadãos em geral, às partes e
testemunhas que necessitam dirigir-se à Casa da Justiça.
O importante é que a prestação jurisdicional seja cumprida,
e, dentre outras exigências, a mais primária é a necessidade
de instalações físicas adequadas. [...] Em síntese, com o novo
Fórum, fruto do trabalho e da união de todos, quem sai
ganhando é o povo cuiabano que paga os nossos salários e
tem direito à Justiça efetiva e real. Deus nos ajude a fazer a
justiça que ele bem merece. Seja esta a principal preocupação

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

dos nossos juízes. Fazer Justiça, diria eu, com o Edgard de
Moura Bittenchort, saudoso Juiz paulista, ‘é a principal beleza
da sentença’, nessa função está a vitória da verdadeira ciência
jurídica e garantia dos destinos humanitários do direito.

Na gestão seguinte, o Desembargador Presidente
Salvador Pompeu de Barros Filho (1993/1995) 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 lº de dezembro
de 1994, consagrando uma luta de 40 anos. A solenidade
de inauguração aconteceu 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 hoje espaço planejado.

O Fórum Criminal
Desembargador
António de Arruda



A construção do Fórum Criminal da Capital foi uma
antiga aspiração, visto que em muitos municípios de Mato
Grosso já haviam sido instalados os seus Fóruns em espaço
físico próprio. O de 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 da Capital, motivo de
grande regozijo, externado pelo então Presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargador Ernani Vieira de Souza, nessa
histórica data:
Como lavrador que semeia sobre a terra dadivosa, também
nós plantamos aqui a semente do que será o Fórum de
Cuiabá.
Realiza-se o ato na rampa desta colina sobranceira e viril,
como se se quisesse exibir para a cidade legendária o
protótipo da Casa em que se aliarão o Direito e a Justiça para
responderem aos apelos dos oprimidos que, ansiosos, buscam
a proteção da Lei.
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Será aqui, neste patamar do cerrado cuiabano, escoltado pelo
Tribunal de Justiça e pela Ordem dos Advogados, que o nosso
Fórum ﬁncará deﬁnitivamente as estacas do acampamento da
luta pelas prerrogativas do cidadão e do homem.
Este acontecimento é, assim, muito mais do que a simples
ﬁguração prévia de construção de um edifício. Sim, é muito
mais... porque traduz a realização de anseios renovados a
cada dia e apelos sucessivos em que nos temos empenhado
para dotar a Justiça desta Comarca de mecanismos
adequados a uma prestação jurisdicional cada vez mais livre
de embaraços e diﬁculdades penosos. E isto signiﬁca deverem
estar os Juízes em lugar apropriado para os seus labores e
possuírem o espaço conveniente ao desempenho tranqüilo e
garantido de suas funções.
E nem se diga que a Justiça estaria preocupada com
grandezas materiais ou outras exterioridades transitórias
e fúteis, porque, na verdade, o que se quer não é mais um
pedestal para exibição de vanglórias ou de vaidades, mas,
sim, um lugar consentâneo com a inviolabilidade da função
judicante e um sacrário estável para agasalhar dignamente o
exercício intangível das postulações legais.
E foi num dos seus momentos de reﬂexão mais alta e
engrandecedora que o Governador Júlio Campos se uniu às
circunstâncias do Judiciário mato-grossense para, com este
ato simbólico, e ao mesmo tempo realizador, mostrar sua
vocação cívica e seu afeto pelas nossas grandes causas.
Justo, pois, o nosso júbilo, e mais do que legítima nossa
esperança de ver, em curto prazo, transformado em realidade
o que tem sido sonho... um sonho inquietante de mais de
uma geração à espera de um momento como este, em que se
assiste, desta rampa majestosa, a ﬁxação do marco inicial do
que será o templo da Justiça de entrância de Cuiabá.

Foto: Arquivo TJ/MT

Que esta pedra fundamental – como diz a mensagem que
votamos ao futuro – seja a rocha ﬁrme contra a qual se
hão de abater, vencidas e aniquiladas, todas as forças que
conspiram contra a Liberdade, o Direito e a Justiça
(Arquivo do Tribunal de Justiça – Discursos).

Sua ediﬁcação foi projetada no complexo do CPA, mais
especiﬁcamente ao lado do Tribunal de Contas e em frente
ao Tribunal de Justiça. 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
aumento vertiginoso 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, 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’. O apoio consignado
pelo Governo estadual foi ressaltado no discurso inaugural do
Presidente Leônidas Duarte Monteiro, como indispensável,
através do então Governador Dante Martins de Oliveira, e,
posteriormente, de seu sucessor, Governador Rogério Salles
(ibid.).

Lançamento da pedra fundamental do Fórum Criminal da Capital
“Desembargador António de Arruda”, pelo governador do Estado, Júlio José
Campos, e pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
Desembargador Ernani Viera de Souza, em 1985.
Acima:

Fórum Criminal da Capital “Desembargador António de Arruda”.
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Colar e Medalha
do Mérito Judiciário



Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

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 Jujdiciário e a Medalha do Mérito
Judiciário “Desembargador José de Mesquita”, através
da 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 no ano
seguinte, em sessão solene de abertura do Ano Judiciário, ou
em outra que seja 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, quando o contemplado poderá
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 de Justiça.
No ano seguinte, através da 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’. Essa Resolução foi
deliberada na sala das sessões do Tribunal Pleno, em Cuiabá,
no dia 14 de março de 1985, sendo signatários da mesma os
Desembargadores Ernani Vieira de Souza, Presidente; Mauro
José Pereira, Atahide Monteiro da Silva e Carlos Avallone.

Colar do Mérito Judiciário.
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Colar do Mérito Judiciário
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).

Desde que foi instituído o Colar Mérito do Judiciário,
foram agraciadas as seguintes personalidades:
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Desembargador(a)

Data

José Fernandes Filho

18/02/1997

Benedito Pompeu de Campos Filho

01/02/1999

Atahide Monteiro da Silva

01/02/1999

Ernani Vieira de Souza

01/02/1999

Benedito Pereira do Nascimento

01/02/1999

Odiles Freitas Souza

01/02/1999

Shelma Lombardi de Kato

01/02/1999

Licínio Carpinelli Stefani

01/02/1999

Flavio José Bertin

01/02/1999

Wandir Clait Duarte

01/02/1999

Leônidas Duarte Monteiro

01/02/1999

José Ferreira Leite

01/02/1999

José Jurandir de Lima

01/02/1999

Paulo Inácio Dias Lessa

01/02/1999

Munir Feguri

01/02/1999

Antonio Bitar Filho

01/02/1999

José Tadeu Cury

01/02/1999

Mariano Alonso Ribeiro Travassos

01/02/1999

Orlando de Almeida Perri

01/02/1999

Jurandir Florêncio de Castilho

01/02/1999

Rubens de Oliveira Santos Filho

01/02/1999

Manoel Ornellas de Almeida

22/02/2000

Donato Fortunato Ojeda

04/08/2000

Paulo da Cunha

19/11/2002

José Silvério Gomes

08/08/2003

João Antonio Neto

30/04/2004

Oscar César Ribeiro Travassos

30/04/2004

José Vidal

30/04/2004

Mauro José Pereira

30/04/2004

Onésimo Nunes Rocha

30/04/2004

Carlos Avalone

30/04/2004

Em sessão solene de outorga do Colar e da Medalha do
Mérito Judiciário, realizada no dia 18 de fevereiro de 1997,
o Sr. José Cidalino Carrara, Coordenador do Cerimonial do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após anunciar
a entrada solene dos Desembargadores que compunham
a Corte de Justiça, naquele momento sob a presidência
do Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, convidou
as personalidades indicadas para receberem as comendas
comporem a mesa de honra. Eram eles Desembargador José
Fernandes Filho – Presidente do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e da Comissão Executiva do Colégio de Presidentes
dos Tribunais de Justiça –, Dr. José Gerardo Grossi, Dr.
Luis-Philippe Pereira Leite e o Engenheiro Walter Cavalcante
Peixoto. Ao primeiro, foi outorgado o Colar do Mérito do
Judiciário, sendo que aos demais, a Medalha do Mérito do
Judiciário “Desembargador José de Mesquita”. A noite festiva
teve início com o Hino Nacional executado pelo músico e
professor Abel Santos, embalado ao som da viola de cocho.
Em nome do Tribunal de Justiça, saudou os agraciados o
Desembargador Atahide Monteiro da Silva que, evidenciando
aquele momento histórico, ponderou que essas insígnias
“materializam e externam o reconhecimento do Poder
Judiciário de Mato Grosso não só como preito de gratidão,
mas também para aviventar exemplos digniﬁcantes de vida
pública e privada” (Livro de ata do Tribunal Pleno, 1997, p.
59). Ao destacar a ﬁgura do Desembargador José Fernandes
Filho, considerou ser ele ﬁgura ímpar, tanto na Magistratura
de Minas Gerais quanto na esfera federal. Sobrelevando o
importante papel exercido pelo agraciado no âmbito do
Poder Judiciário, destacou que ele: “emprestou a este Tribunal
as luzes da sua inteligência, os frutos de sua experiência e o
prestígio de seu nome e do seu cargo em prol dos interesses
da Justiça estadual, junto aos Tribunais Superiores da
República, onde desfruta de singular estima e desmesurado
respeito” (ibid., p. 59v). Ao se referir à personalidade do
Dr. José Gerardo Grossi, seu colega e contemporâneo junto
à Faculdade de Direito de Belo Horizonte, fez questão de
enaltecer suas qualidades enquanto advogado na capital da
República, “atuando ao lado do pranteado Ministro Victor
Nunes Leal, adquiriu o ilustre causídico a postura do bom
proﬁssional: competência de alto nível, pugnacidade sem
agressão, altivez sem arrogância, humildade sem reverência,
ﬁdelidade ao cliente, mas ﬁdelidade ao Direito e à Justiça [...]”
(ibid., p. 60) Ao se referir ao Dr. Luis-Philippe Pereira Leite,
fez questão de salientar suas inúmeras qualidades enquanto

político (Deputado Constituinte), autor de inúmeras obras
concernentes à história de Mato Grosso, enumerando uma
inﬁnidade de títulos e condecorações por ele recebidas e
externando o reconhecimento da Corte de Justiça matogrossense pelas suas contribuições. Justiﬁcou a outorga da
Medalha do Mérito do Judiciário ao engenheiro Walter
Cavalcante Peixoto, por ter sido ele o responsável pelo projeto
da primeira sede da AMAM, assim como por outras propostas
remodeladoras do espaço físico do Tribunal de Justiça: “com a
sua ﬁna sensibilidade artística exornou este plenário e outras
dependências do Tribunal de Justiça com esmerados projetos
que, concretizados, passaram a dar-lhe graça, imponência,
austeridade e respeitabilidade como convém às obras da
Justiça” (ibid., p. 60v).
Em nome dos agraciados, fez uso da palavra o
Desembargador José Fernandes Filho:
É verdade que recebi muitos Colares de Mérito Judiciário
por decisão de outros Tribunais de Justiça – é verdade,
igualmente, que, instado pela delicadeza do Presidente deste
Sodalício, a falar em nome dos homenageados, disse a S.
Exª que, por todos os títulos, quem deveria falar em nome
de todos nós, a meu sentir, seria o Dr. Luis-Philippe Pereira
Leite, pela sua vida e pelo exemplo que dá a todos nós [...]
Vossa Excelência, Licínio Carpinelli Stefani é testemunha de
que reiteradas vezes já disse o que vou repetir nesta hora ‘ao
homem público não se agradece porque ele faz, e só pode
fazer aquilo que o interesse público reclama e autoriza; ao
homem público, Juiz, com mais razão, não se deve agradecer
sob pena de o agradecimento, num gesto de natural gratidão
(ilegível) o julgamento daquele que prometeu a si mesmo e à
sociedade que o remunera, a ser absolutamente imparcial na
emissão de seus juízos. Ao homem público, repito com sua
permissão, Desembargador Licínio, não tem vontade porque
a sua vontade há de ser sempre necessariamente a vontade da
lei. Caber-lhe-á, no redentor confronto com sua consciência
interpretar o Direito normatizado ou até, senão normatizado
ainda estiver, de modo a extrair para cada caso e cada
circunstância, a melhor solução que medite a sua consciência.
[...] não posso agradecer sob pena de, em agradecendo, disnar
o retilínio juízo que Vossas Excelências certamente emitiram
quando me julgaram merecedor desta homenagem. Se não
posso ou não devo agradecer, devo pelo menos registrar a
minha imensa alegria [...] (ibid., p. 66v-67v).
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Medalha do Mérito Judiciário
Desembargador José de Mesquita

Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

A Medalha do Mérito Judiciário “Desembargador José
de Mesquita” foi instituída pela Resolução nº 06/84, de 27 de
setembro de 1984, na gestão do Desembargador Presidente
Benedito Pereira do Nascimento (1983-1985). São dignos
dessa honraria pessoas naturais ou jurídicas que tenham
prestado relevantes serviços à Justiça ou à cultura jurídica
mato-grossense.

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

José Barnabé de Mesquita  nasceu a 10 de março
de 1892, em Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso,
ﬁlho do advogado José Barnabé de Mesquita e de Maria de
Cerqueira Mesquita. Ficou órfão de pai aos cinco meses.
Bacharelou-se em Ciências e Letras, pelo Liceu Salesiano
São Gonçalo, em 1907, e em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Faculdade de Direito de São Paulo, em 1913, tendo sido
orador de sua turma. Foi professor de Português da Escola
Normal de Cuiabá, Procurador Geral do Estado de Mato
Grosso, Diretor da Secretaria do Governo, Juiz de Direito da
Comarca do Registro de Araguaia, professor da Faculdade
de Direito de Cuiabá, cadeira de Direito Constitucional, e
Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e
Presidente do mesmo Tribunal de 1930 a 1940. Aposentouse em 1945. Presidiu a Corte de Apelação em Cuiabá, em
1935. Representou o Tribunal de Justiça no Congresso
Nacional de Direito Judiciário e na Conferência Brasileira de
Criminologia, em 1936; o Instituto Histórico de Mato Grosso
e o Estado, no Congresso Histórico Nacional em 1938, e a
Academia Mato-grossense de Letras, no 1º Congresso das
Academias em 1936. Após a sua aposentadoria, dedicouse à advocacia, tendo ainda exercido o cargo de Secretário
Geral do Território Federal do Guaporé, hoje Rondônia
e Procurador Municipal da Prefeitura de Cuiabá. Poeta,
literato e jurista renomado, deixou escritas muitas obras,
dentre as quais Poesias, (1919), Elogio fúnebre a Antônio
Corrêa da Costa, (1921) Os jesuítas em Mato Grosso (1921),
Elogio fúnebre do General Caetano Manoel de Faria e
Albuquerque (1926), O catolicismo e a mulher (1926),
Cavalhada (1928), Um paladino do nacionalismo (Elogio de
Couto de Magalhães) (1930), Da epopéia Mato-Grossense
(1930), O traumaturgo do sertão (Biograﬁa de Frei José Maria
Macerata) (1931), Atentado contra a Justiça (Tese de Direito)
(1932), Espelhos d’almas (1934), João Poupino Caldas
(1934), Piedade (1937), Gente e Coisas de Antanho (1978),
Manuel Alves Ribeiro (1938), O sentimento de brasilidade na
História de Mato Grosso (1939), dentre outros. Seu talento,
competência e extremado amor por Mato Grosso lhe valeram
inúmeras condecorações. Foi o primeiro Presidente da
Academia Mato-Grossense de Letras, instituição que dirigiu
por 40 anos (1921-1961).
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 20 anos da
instituição da Medalha, foram agraciadas com essa
importante e signiﬁcativa insígnia:
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Personalidade

Data

Desembargador Lourival Alves da Silva

16/06/1989

Desembargador Walmir Boná Robert

16/06/1989

Desembargador Messias de Souza Costa

16/06/1989

Desembargador Emésio Dario de Araújo

16/06/1989

Desembargador Higa Nabukatsi

16/06/1989

Desembargador Stéleo Bruno
dos Santos Menezes

16/06/1989

Desembargador Paulo de Tarso Mello e
Freitas

16/06/1989

Desembargador Aldo Alberto Castanheira
Silva

16/06/1989

Srª Lea Benedicta Moreira Monteiro

22/02/1990

Governador Júlio José de Campos

04/06/1993

Dr. José Gerardo Grossi

18/02/1997

Dr. Luis-Phillippe Pereira Leite

18/02/1997

Engº. Walter Cavalcante Peixoto

18/02/1997

Governador Dante Martins de Oliveira

01/02/1999

Governador José Garcia Neto

01/02/1999

Dr. Gustavo Arruda

01/0201999

Dr. Pedro Rodrigues de Lima

01/02/1999

Dr. Benedito Santiago

01/02/1999

Dr. Antonio Augusto Cançado Trindade

05/04/2002

Sr. Thierry Hugueney

30/04/2004

Sra. Erenita Canuta Ribeiro Taques

30/04/2004

Sra. Maria de Lourdes Guimarães Jabali

30/04/2004

Sra. Cléa Luzia Maciel Falavigna

30/04/2004

Sra. Zenilde Maria de Almeida

30/04/2004

Sra. Maria Alzira de Arruda Barroso

30/04/2004

Sra. Rosiris Bonnemasou Moreira de
Castilho

30/04/2004

Sra. Renilce Maria de Oliveira

30/04/2004

Sr. Auto Marques Filho

30/04/2004

Sr. Tito Batista da Silva

30/04/2004

Sr. Antonio de Brito Alves

30/04/2004

Sra. Maria Romélia Chaves

07/05/2004
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que indicaram os seus passos na vida pública. Foi justa,
portanto, a homenagem que o Tribunal, naquela última
oportunidade, lhe prestou. Hoje, em caráter quase oﬁcial,
a Senhora está recebendo os cumprimentos dos membros
deste Colegiado. Nós que a acompanhamos em toda a sua
trajetória de servidora pública exemplar, podemos aﬁrmar,
publicamente, que a Senhora foi uma funcionária padrão.
Os exemplos que a Senhora deu durante toda essa longa
trajetória neste Tribunal deverão servir de modelo para os
que aqui continuarem prestando serviço público. O nosso
reconhecimento ﬁcará simbolizado em uma medalha, numa
condecoração do Tribunal de Justiça, trata-se da Medalha
José de Mesquita,. Ela, na sua simplicidade, concretiza o
nosso reconhecimento por tudo quanto desempenhou na sua
vida pública. No verso dessa medalha foi mandado consignar
a frase: ‘À Zilka, funcionária exemplar, a homenagem do
Tribunal de Justiça. Cuiabá, 8 de junho de 1989’ (Livro de ata
das sessões ordinárias do Tribunal Pleno, 86/90, p. 115v-116).

Medalha do Mérito Judiciário
“Desembargador José Barnabé de Mesquita”.

A cerimônia de outorga da Medalha, regra geral, é
realizada em sessão pública e solene, porém, em algumas
ocasiões especiais foi realizada no interior das sessões do
Egrégio Tribunal Pleno, a exemplo daquela datada de 8 de
junho de 1989, quando a servidora Zilka Mendes de Oliveira
recebeu a Medalha Mérito do Judiciário “José de Mesquita”,
acompanhada de homenagem prestada pelo Tribunal de
Justiça no momento de sua aposentadoria. Nessa ocasião,
o Desembargador Atahide Monteiro da Silva, ao saudar
a homenageada, fez questão de justiﬁcar a deferência do
Judiciário com relação à sua pessoa:

Caso semelhante ocorreu com outra servidora, Lea
Benedicta Moreira Monteiro, que recebeu a homenagem
em circunstância idêntica, visto que agraciada em sessão
ordinária do Tribunal Pleno, de 22 de fevereiro do ano de
1990. Na ocasião, foi saudada pela Desembargadora Shelma
Lombardi de Kato que, em discurso pleno de signiﬁcação,
salientou que a funcionária “serviu com dedicação e
competência durante mais de 25 anos, que somados a
outros tantos de serviço público, lhe propiciaram a merecida
aposentadoria, 33 anos após incansável labuta”. Após discorrer
sobre a relação vida e trabalho, a mesma Desembargadora,
encerrando seu pronunciamento, ponderou que o sucesso
das nações desenvolvidas está em estreita relação com a
capacidade, responsabilidade no cumprimento do dever e do
amor ao trabalho de sua população, e tecendo um paralelo
entre esse sucesso e a funcionária condecorada, considerou
que “foi essa a virtude que sempre distinguiu, fazendo-a
merecedora das homenagens de todos nós” (ibid., p. 158158v).
No ano de 2003, outras personalidades foram indicadas
pela Comissão Especial de Honraria e Mérito Judiciário para
receberem a “Medalha do Mérito”, em solenidade prevista
para o mês de novembro de 2004:
•
•
•
•

No caso do seu pedido de aposentadoria, o Tribunal não
se limitou a fazer esse exame meramente formal do ato
de aposentadoria. Todos os membros desta Casa teceram
considerações elogiosas à sua atuação funcional durante mais
de trinta anos de serviço público. Todos nós procuramos
salientar a sua atividade funcional, desde quando trabalhava
no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, vários colegas como
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•
•

Dr. José Henrique Torres – Juiz – Campinas-SP ;
Ministro Sálvio de Figueiredo – DD. Vice-presidente
do Superior Tribunal de Justiça – Brasília – DF;
Desembargador Antonio Rulli (Junior) Neto
– São Paulo-SP;
Senhor Blairo Borges Maggi – Governador do Estado
de Mato Grosso;
Professora Silvia Pimentel – São Paulo-SP;
Dr. Maurício Magalhães Farias – Assessor Técnico
Jurídico da Presidência do Tribunal (idem, 2004, p. 118).

Na ocasião da outorga do Colar e/ou da Medalha, os
agraciados assinam, com o Presidente do Tribunal e o
Secretário Geral, o Termo de Investidura.

O Brasão



Para emblematizar signiﬁcativamente o Tribunal de
Justiça, foi aprovada, na sessão do Tribunal Pleno, de 7 de
maio de 1993, a criação do Brasão do Poder Judiciário, através
da Resolução nº 05/93:
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em
face da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Pleno,
em sessão ordinária administrativa interna, realizada em
22.4.93, acatando proposição do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Wandyr Clait Duarte,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído, em caráter oﬁcial, o brasão do
Poder Judiciário, a ser insculpido em pavilhões de dimensões
oﬁciais, diplomas, certiﬁcados, convites em geral, expedidos
pelo Tribunal de Justiça.
§ 1º Os pavilhões, contendo o brasão ora instituído,
deverão ser usados:
I – o de tamanho grande (1,93 m x 1,38 m) no mastro
do edifício do Tribunal de Justiça, à esquerda da
Bandeira Nacional, em datas solenes; nos Gabinetes
da Presidência, da Vice-Presidência, da Corregedoria
Geral da Justiça, dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores. No recinto do Tribunal Pleno,
Plenário Cível e Criminal; e; ainda, nos mastros dos
prédios de Fóruns, nas Comarcas do Estado e nas
salas das Diretorias do Foro;
II – o de tamanho médio (60 cm x 45 cm), no mastro do
edifício do Tribunal, à esquerda da Bandeira Nacional
em dias de expediente normal;
III – o de tamanho pequeno (20 cm x 28 cm) nas salas da
Diretoria Geral, seus Departamentos e Supervisões;
nos Gabinetes dos Senhores Magistrados de Primeiro
Grau.
§ 2º O pavilhão referido no inciso II do § 1º deste artigo
será mantido, hasteado ou não, conforme a presença ou do
Presidente no prédio do Tribunal de Justiça.
§ 3º. Todavia, nos demais impressos (Ofícios,envelopes,
capas de processos, e documentos em geral de natureza
judiciária) continuará sendo usado o brasão oﬁcial do Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º O brasão do Poder Judiciário instituído e criado por
esta Resolução, deve merecer o respeito e a distinção de toda a
comunidade forense (magistrados, servidores e proﬁssionais
a ela vinculados), bem como da sociedade em geral, sob pena
das sanções legais cabíveis.
Art. 3º Aplica-se, subsidiariamente e no que couber,
a legislação federal, especialmente a Lei nº 5.700, de 1º
de setembro de 1971, podendo a Presidência do Egrégio

Brasão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
SUUM CUIQUE TRIBUERE — dar a cada um o que é seu – constitui o
fundamento da Justiça e alicerce do Fórum – à frente do qual uma ﬁgura
jovem, que personiﬁca aquela mesma Justiça, sustentando dois escudos, com
as insígnias da Lex, da Balança e da Espada: a Norma, o Equilíbrio e a Força
com que o Direito se impõe. No frontispício, ao centro, está o Rubi, símbolo
da vitalidade perene dos mandamentos legais.
Criação e desenho: Júlio César Barbosa.
Fundamentação: Des. João Antônio Neto.

Tribunal expedir normas complementares, próprias do
cerimonial.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário, cabendo à Diretoria-Geral, por
si e por seus órgãos, implementar-lhe a execução, no prazo de
120 (cento e vinte) dias.
Tribunal de Justiça em Cuiabá, 07 de maio de 1993.

Assinaram: Desembargadores Salvador Pompeu de
Barros Filho (Presidente), Mauro José Pereira, Atahide
Monteiro da Silva e Ernani Vieira de Souza, Benedito
Pereira do Nascimento, Odiles Freitas Souza, Shelma
Lombardi de Kato, Onésimo Nunes Rocha, Benedito
Pompeu de Campos Filho, Elon Carvalho, Wandyr Clait
Duarte, Leônidas Duarte Monteiro, Simão Aureliano de
Barros Filho, José Jurandir de Lima, Paulo Inácio Dias
Lessa e Munir Feguri (Arquivo do Tribunal de Justiça
– Cerimonial).
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MOMENTOS MARCANTES

O CENTENÁRIO – 1874-1974

E

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:

100ª Gestão – 1974 (11 Desembargadores)
Presidente

Milton Armando
Pompeu de Barros

Vice-Presidente

Leão Neto do Carmo

Corregedor
Geral da Justiça

Jesus de Oliveira Sobrinho

Desembargadores

Procurador
Geral da Justiça
Secretária Geral

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

Milton Armando Pompeu de Barros  Jequié
(BA), Milton Armando Pompeu de Barros descendeu
do cuiabano Salvador Pompeu de Barros e de Judith
Faria Pompeu de Barros, cacerense. Seus primeiros
estudos foram cursados junto ao Grupo Escolar Luiz
de Albuquerque, em Corumbá, sendo que o secundário
no Colégio Santa Tereza (Corumbá), no Ginásio Dom
Bosco (Campo Grande) e ﬁnalizado no Colégio Felisberto
de Menezes, no Rio de Janeiro. Ali, na antiga capital
federal, ingressou na Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro, bacharelando-se a 17 de dezembro de 1953.
Seu estágio proﬁssional foi feito na Defensoria Pública
– 18ª Vara Criminal – no Rio de Janeiro. Sua carreira na
área do Direito teve início com a Promotoria de Rosário
Oeste, nos idos de 1954, seguida de extensa experiência
na área advocatícia exercida no Rio de Janeiro (19551958) e também em Cuiabá (1959-1969). Seu destaque
nessa atividade e seu compromisso com sua categoria
proﬁssional levou-o a participar, como, Conselheiro da

7

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato
Grosso, entre os anos de 1964-1969, sendo que nos dois
últimos biênios assumiu a Presidência da mesma Ordem,
eleito por seus pares em gestões consecutivas (1966-1969).
O ingresso na Magistratura ocorreu por ato governamental
de 18 de setembro de 1969 e sua posse ocorrida a 25 do
mesmo mês e ano, como Desembargador pelo Quinto
Constitucional. No ano seguinte assumiu, como substituto,
a Corregedoria Geral (1970) e, como titular, de 1973 a 1975.
Escolhido Presidente do Tribunal de Justiça (1973-1974). Sua
atuação no interior da Corte de Justiça foi marcante: membro
da Comissão Permanente de Concurso (1969); membro da
Segunda Câmara Cível e das Câmaras Cíveis Reunidas (19751976); membro da Comissão de Concurso para o cargo de
Juiz substituto (1970); Membro das Câmaras Criminais
Reunidas (1970, 1972 e 1976); Presidente da Comissão para
Reforma do Quadro da Secretaria do Tribunal de Justiça
(1976) e membro da Comissão Técnica Permanente de
Concurso (1977) (Revista do Centenário do Tribunal de
Justiça, p. 8).

Leão Neto do Carmo  Nasceu em 27 de março
de 1932, em Uberlândia (MG). Filho de Tibúrcio José
do Carmo e Sarah Barbosa do Carmo, realizou o curso
primário no Ginásio Senador Hermenegildo de Morais
– Morrinhos (GO); o secundário no Colégio Estadual
e Escola Normal Dr. Adhemar de Barros – Catanduva
(SP), em 1951. Formado em Direito pela Faculdade
Nacional de Direito, antiga Universidade do Brasil, Rio
de Janeiro (RJ – 1959). Ingresso na Magistratura através
de concurso para Juiz de Direito, aos 19 de novembro de
1960, obtendo o primeiro lugar. Nomeado, para exercer
o cargo de Juiz Substituto, para a Comarca de Corumbá,
por Ato do Governo do Estado (12.01.1960), assumiu em
25 de janeiro de 1960. Prestou concurso para o cargo de
Juiz de Direito vitalício, em novembro de 1960, também
classiﬁcado em primeiro lugar. Nomeado para a Comarca
de Miranda – lª Entrância, assumindo o cargo em 8 de
fevereiro de 1961. Promovido, por merecimento, para a lª
Vara da Comarca de Campo Grande, assumiu o cargo em
13 de novembro 1963. Promovido, por merecimento, a de
Desembargador do Tribunal de Justiça, tomando posse
aos 5 de maio de 1966. No Tribunal de Justiça exerceu
os cargos: Corregedor Geral da Justiça (1967-1972);
Presidente do Tribunal de Justiça e do Conselho Superior
da Magistratura (1968); Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça e Membro da Câmara Especial (biênio 1973/74).
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Outras Atividades Ligadas a Magistratura: Organizador da
Revista ‘Anais Forenses do Estado de Mato Grosso’; Coorganizador da ‘Revista Juriscível do STF’ do nº 01 a 36;
Co-organizador da ‘Revista Trimestral de Jurisprudência dos
Estados’.
Na Justiça Eleitoral ocupou os cargos de Juiz Eleitoral
em Miranda (1961-1964); Campo Grande (1964-1965);
Paranaíba e Três Lagoas (13.05-28.07/1965); Três Lagoas
(15.09-10.10/1965) (ibid., p. 8).

Jesus de Oliveira Sobrinho  Nasceu em Conceição

das Alagoas (MG), a 6 de novembro de 1938, ﬁlho de Olavo
da Silva Oliveira Júnior e de Florispina Nassif de Oliveira.
Seus primeiros estudos foram cursados no Grupo Escolar
Carlos Luz e o ginásio no Colégio Diocesano, em Uberaba/
MG. Sua formação média foi junto à Escola Técnica de
Comércio do Triângulo Mineiro, Uberaba, bacharelando-se
em Direito pela Faculdade de Direito do mesmo Triângulo
Mineiro, também em Uberaba. Sua experiência na área
da advocacia teve como palco sua cidade natal, Conceição
das Alagoas, onde não somente se destacou no campo
jurídico, mas também enquanto professor do Ginásio João
Nassif Miziara e na Escola Normal Imaculada Conceição,
tendo ainda, por seu prestígio, ocupado o honroso cargo
de Provedor do Hospital João Henrique. Janeiro de 1968
marca seu ingresso na Magistratura de Mato Grosso, junto à
Comarca de D. Aquino, e, em maio do mesmo ano assumiu
a 1ª Vara de Dourados. No ano de 1970 foi promovido, por
mérito, para a Comarca de Campo Grande, onde ocupou
a 3ª Vara. A 23 de março de 1972 assumiu o cargo de
Desembargador, com promoção por mérito (ibid., p. 8).

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 na palavra, em nome do
Tribunal, o Desembargador Leão Neto do Carmo:
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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, conseqüentemente, 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 (ibid., p. 42).

Depois de discorrer historicamente sobre os órgãos do
Judiciário lusitano e colonial, o Desembargador Leão Neto
do Carmo menciona 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.
Ao mencionar a instalação da Relação de Mato Grosso, o
mesmo Desembargador cita texto até então inédito, contendo
trechos das palavras pronunciadas, em discurso, pelo então
primeiro Presidente do Tribunal da Relação de Mato Grosso,
Desembargador Ângelo Francisco Ramos:
Na extraordinária distância em que está da Corte, esta
Província, a mais ocidental do Império, mais de quatrocentas
léguas por terra e muito mais do duplo pelas vias marítima e
ﬂuvial, dependendo a decisão dos feitos da Relação da Corte,
a que está sujeita, quantas vezes litigantes não desistem de
seus recursos, não desesperam de seus direitos, calculando
as diﬁculdades da distância, as dependências, as delongas
e as despesas. Este grande mal desaparece na sua máxima
parte com o Tribunal da Relação que ﬁca hoje instalado. A
pronta e cômoda administração da Justiça, em cujo gozo
entra a província de Mato Grosso, augura os mais benéﬁcos
resultados aos seus habitantes e lhe promete desenvolvimento
e grandeza. O abuso da autoridade, os excessos da
prepotência, terão um pronto e eﬁcaz corretivo na sanção da
lei, que por muitas vezes tem sido letra morta pela grande
diﬁculdade da distância do Tribunal Superior: a Justiça é
igual para todos (ibid., p. 46).

Comentando, em seguida, sobre as diﬁculdades
enfrentadas pelo Tribunal da Relação de Mato Grosso em seus
primeiros tempos, o Desembargador Leão Neto do Carmo
termina seu pronunciamento elencando os Desembargadores
que passaram pelo Tribunal de Justiça:
A Justiça é a primeira das necessidades de uma sociedade
bem constituída, porque é ela que garante a liberdade, a vida,
a honra e a propriedade do cidadão! É ela que mantém a paz
e a ordem pública e assegura o desenvolvimento social; sem
ela, enﬁm, não é possível a existência da sociedade. Tal como
ecoam simbolicamente nas arcadas desta Casa, desde às dez
horas do dia primeiro de maio de 1874 e repercutem em
dobrados, nos majestosos das serras, no campo verde agreste
dos campos e cerrados, na planura inﬁnda do pantanal,
por todo o Estado, coração do seu primeiro presidente,
transﬁguradas na proﬁssão de fé de Raymond Poincaré: =
Não temo as leis más... (ibid., p. 49).

Saudando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
pela passagem de seu centenário, a OAB-MT, por intermédio
de seu Presidente, Dr. Djalma Metello Caldas, após tecer breve
histórico da atuação do Poder Judiciário em terras matogrossenses, considerou:
O Centenário da instalação do Tribunal da Relação de Cuiabá
que, neste instante se comemora, com a participação das
mais ilustres autoridades do mundo político, social, militar e
eclesiástico deste Estado, é um exemplo palpitante e vivo de
que as instituições políticas devem acompanhar a evolução
sócio-econômica dos povos. Todas essas circunstâncias devem
ser levadas em consideração, principalmente, pelos aspectos
jurídicos especíﬁcos que o acontecimento necessariamente
envolve, para que tenha uma visão, ainda que pálida, da
importância de que se reveste o marco histórico da instalação
deste Egrégio Tribunal de Justiça (ibid., p. 54).

Em nome da Procuradoria Geral do Estado, saudou,
igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
pelo seu centenário, o Dr. Antonio Hans que, no início de seu
discurso ponderou:
Vive a Magistratura mato-grossense, neste 1º de maio,
um dos momentos mais signiﬁcativos e marcantes da sua
história. Há razões de sobra, portanto, para que a Justiça, já
em si tão solene e majestosa, assuma no dia de hoje ares de
majestade ainda maiores, no momento em que se comemora
o centenário da instalação do mais alto Tribunal do Estado.

Depois de traçar ligeiro esboço dos sacrifícios despendidos
por todos aqueles que se dedicaram à Magistratura, o Dr.
Antonio Hans ﬁnalizou seu discurso:
Este vetusto Tribunal, caminhando ao longo de tantos
anos, sempre pelas vias iluminadas do Direito e da Justiça,
vai ganhando novas metas ao impulso de um mundo que
reclama transformações de bases, para fortalecer suas
profundas raízes plantadas para a eternidade. Hoje vestido
de galas do seu passado realiza o ritual solene de evocação
e reconhecimento àqueles que, desaﬁando distâncias e
transpondo obstáculos, nos deram o exemplo digniﬁcante
de amor à Justiça e de conﬁança na sua destinação histórica.
De nossa parte, como representante do Ministério Público,
podemos assegurar que a Magistratura Mato-grossense
cônscia de suas responsabilidades e dos seus deveres tem
correspondido à expectativa daqueles que nela conﬁaram.
E, quando se comemora um século de experiências, o
Ministério Público traz a sua palavra de congratulação
a todos os Magistrados Mato-grossenses aqui reunidos,
rogando a Deus que nos ajude a manter alto o prestígio
tradicional desta Corte de Justiça, que se iniciou com a posse
do Desembargador Ângelo Francisco Ramos, que transmitiu
a muitos outros, atingindo atualmente o seu apogeu, com a
administração segura e eﬁcaz do eminente Desembargador
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Milton Armando Pompeu de Barros, cujo lema nesta Casa é
‘A dignidade no trabalho e amor à Instituição’ (ibid., p. 60).

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).

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:
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).

Página 94:

Sessão solene comemorativa do centenário do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso (1° de maio de 1974). Acervo do Memorial do Judiciário
Mato-grossense.
Página 95:

Solenidade comemorativa do centenário do Tribunal de Justiça de Estado do
Mato Grosso (1° de maio de 1974). Acervo do Memorial do Judiciário Matogrossense.
Página 97:

Capa da revista comemorativa do 1° Centenário do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Acervo da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso.
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Des. Domingos Sávio Brandão Lima, em sessão solene.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.

Desembargadores
em 1974
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5 Jesus de Oliveira Sobrinho
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8


O MOMENTO DA DIVISÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

© Entrelinhas Editora

A

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 os mesmos 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:
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 por esta Corte
Centenária. Não faltam a Vossas Excelências talento,
criatividade, bom senso, justo equilíbrio para a construção

Divisão do Estado, em 1977.
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Foto: Arquivo TJ/MT

da Justiça Sul-Mato-grossense, nem a probidade, o saber,
a coragem, a altivez e a independência para exercê-la. 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, lhe 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 matogrossense, as diﬁculdades existentes, onde às deﬁciências
materiais se somavam a desqualiﬁcação generalizada de
auxiliares, hoje em alguns pontos melhorada. [...] “O homem
– disse John Kennedy – faz o que deve fazer – a despeito das
conseqüências 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.

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:
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

Foto: Arquivo TJ/MT

Em seguida, fez uso da palavra o Desembargador Leão
Neto do Carmo, que se despediu agradecidamente:

Desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho.

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 afastarnos 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
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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.

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 realiza-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, 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
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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 Antonio 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 sustenta-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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A DINÂMICA DO NÚMERO DE DESEMBARGADORES – 1874-2004

O

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 destaca a
falta de Desembargadores na Relação de Mato Grosso:
Este Tribunal, que há tempo preside o ilustrado
Conselheiro Antônio Gonçalves Gomide, não chegou
ainda a funcionar, desde a sua instalação, com o número
completo de seus membros; e presentemente apenas conta
dois Desembargadores em exercício: o seu Presidente e o
Procurador da Coroa, Benedicto Félix de Souza, achando-se
licenciados os outros membros que são os Desembargadores
Carlos Spiridião de Mello Mattos, Luiz de Albuquerque
Martins Pereira e Serapião Eusébio de Assumpção, sendo
que este, por Decreto de 8 de agosto último acaba de ser
removido para a Relação de Goiás, e daquela para a desta
província o Desembargador Júlio Barboza de Vasconcellos
(Relatório do Presidente da Província de Mato Grosso, 1888).

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 à Assembléia Legislativa, não concordava,
relembrando o relatório apresentado pelo então Presidente da
Relação, João Martins França:
No referido relatório, para o qual chamo vossa atenção,
sugere o Presidente do Tribunal a idéia de elevar-se o número
de Desembargadores, criando-se mais dois lugares na Relação
para evitar que os Juízes de Direito sejam distraídos das
funções próprias de 1ª instância, quando chamados para

José de Miranda da Silva Reis.
In: Album Graphico do Estado de Matto Grosso (1914).

servir na Relação, como tem acontecido. Não me parece que
esse inconveniente seja remediado com tal medida; pelo
contrário, quanto maior for o número de Desembargadores,
mais freqüentes serão os impedimentos e as substituições
(APMT – Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso pelo Presidente do Estado, Antônio
Corrêa da Costa, a 1º de fevereiro de 1897).

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:
RESOLUÇÃO Nº 195, DE 1º DE ABRIL DE 1898
O Coronel Antonio Cesário de Figueiredo, Vice-Presidente do
Estado de Mato Grosso.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sancionei a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica desde já elevado de cinco a sete o número de
Desembargadores de que se compõe o Tribunal da Relação
do Estado.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir o necessário
crédito para ocorrer, no corrente exercício, ao pagamento
dos vencimentos que competirem aos Magistrados, que,
nos termos da legislação em vigor, forem nomeados para
preencher os lugares acrescidos.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumpram e façam cumprir ﬁelmente.
O Secretário do Estado a faça imprimir, publicar e correr.
Palácio da Presidência de Mato Grosso em Cuiabá, 1º de abril
de 1898, 10º da República.
Ass: Antonio Cesário de Figueiredo
(APMT – Leis e Decretos – Setor da Biblioteca).

Em 30 de março de 1900, pela Resolução nº 242, o número
de Desembargadores voltou a ser de 5:
O Coronel Antonio Pedro Alves de Barros, Presidente do
Estado de Mato Grosso.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sancionei a seguinte Resolução:
Art. Único Fica reduzido a cinco o número de
Desembargadores do Tribunal da Relação do Estado,
deixando de ser preenchidas as vagas que ocorrerem de 1º de
janeiro de 1901 em diante até aquele número; revogadas as
disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer,
que a cumpram e façam cumprir ﬁelmente.
O Secretário do Estado a faça imprimir, publicar e correr.
Palácio da Presidência do Estado em Cuiabá, 30 de março de
1900, duodécimo da República.
Ass: Antonio Pedro Alves de Barros (ibid.).

Os Constituintes de 1891.
Sentados, da esquerda para a direita: José da Silva Rondon, Ten. Cel. João
Maciel da Costa, Manoel José Murtinho, José Magno da Silva Pereira, Gen.
João Neponuceno Medeiros Mallet (Governador do Estado), José Maria
Metelo, Generoso Paes Leme de Souza Ponce, Manoel Escolástico Virginio,
Gen. João Cerqueira Dalto, João Batista de Oliveira Sobrinho, Delﬁno
Augusto de Figueiredo, João Maria de Souza.
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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:
LEI Nº 325, DE 8 DE ABRIL DE 1902
Eleva o número de Desembargadores e dá outras
providências.
O Coronel Antonio Pedro Alves de Barros, Presidente do
Estado de Mato Grosso.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sancionei a seguinte lei:
Art. 1º Fica elevado a seis o número de Desembargadores
do Tribunal da Relação.
Art. 2º A lista apresentada pelo Presidente do Tribunal ao
Presidente do Estado para a nomeação dos Desembargadores
passará a constar de cinco nomes, entre os quais deverão ser
incluídos os magistrados em disponibilidade, que tiverem a
antiguidade exigida para entrarem na mesma lista.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir ﬁelmente.
O Secretário do Governo a faça imprimir, publicar e correr.
Palácio da Presidência do Estado em Cuiabá, 8 de abril de
1902, 14º da República.
Ass: Antonio Pedro Alves de Barros (ibid.).

Da esquerda para a direita, em pé: Luis da Costa Ribeiro, João de Morais
Matos, Major Juvenilio Barbosa, Francisco Gonzaga Cícero de Sá, Joaquim
Caraciolo Peixoto de Azevedo, Salomão Alves Ribeiro, Pedro Celestino Corrêa
da Costa, Antonio Alves Ribeiro, Antonio da Silva Albuquerque, João Pedro
Gardés, Flávio Crescêncio de Mattos. Nesta foto, falta o Constituinte Virgílio
Alves Corrêa. Acervo do Arquivo Público de Mato Grosso.
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Coronel Antônio Paes de Barros (Totó Paes).
Acervo da Galeria dos Governadores do Estado de Mato Grosso,
Palácio Paiaguás, Cuiabá-MT.

Por três anos funcionou a Relação com 6
Desembargadores, porém, a 9 de outubro de 1905, esse
número foi elevado para 7:
LEI Nº 437, DE 9 DE OUTUBRO DE 1905
O Coronel Antonio Paes de Barros, Presidente do Estado de
Mato Grosso.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sancionei a seguinte Lei:
Art. 1 Fica elevado a sete o número de Desembargadores do
Tribunal da Relação.
Art. 2 O Governo abrirá o crédito necessário para a
execução da presente lei.
Art. 3 Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir ﬁelmente.
O Secretário do Governo do Estado a faça imprimir, publicar
e correr.
Palácio da Presidência do Estado em Cuiabá, 9 de outubro de
1905, 17º da República.
Ass: Antonio Paes de Barros (ibid.).

Art. 2 Fica reduzido para 25 anos o prazo de 30 anos
estabelecido pelo art. 256 do Decreto nº 324, de 1918, citado,
para a aposentadoria dos Magistrados com os vencimentos
integrais do cargo que exerçam há mais de dois anos,
satisfeita a condição de incapacidade ou invalidez.
Art. 3 Além dos cargos de Secretários de Estado, Chefe de
Polícia e Consultor Jurídico, também poderá ser exercido por
Magistrado, sem acúmulo de funções, o de Procurador Geral
do Estado, modiﬁcado neste ponto, o art. 154, do Decreto nº
324, citado.
Art. 4 Fica elevado a nove o número de Desembargadores
do Tribunal da Relação.
Art. 5 A suspeição dos membros do Tribunal da Relação
deverá ser regulado pelas disposições do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal aplicadas aos
Desembargadores.
Art. 6 Fica restabelecida a segunda Vara do Juízo de Direito
da Capital, com as mesmas atribuições anteriormente
determinadas.
Art. 7 No art. 157 do Decreto 324, citado, suprimam-se as
palavras “ou aﬁns, na linha reta”.
Art. 8 Os exames prestados para quaisquer cargos e
ofícios de Justiça prevalecerão em qualquer época, mantida
a condição de idoneidade moral, podendo os candidatos
devidamente aprovados, ser nomeados para qualquer
comarca do Estado.
Art. 9 Esta Resolução entrará em vigor desde a data de sua
publicação.

Dom Francisco de
Aquino Corrêa. Acervo
do Arquivo da Casa Barão
de Melgaço – Coleção
Família Rodrigues.

Na gestão de D. Francisco de Aquino Corrêa, primeiro
Arcebispo de Cuiabá, o número dos Desembargadores foi
elevado de 7 para 9, pela Resolução 819 GO 21/10, de 19 de
outubro de 1920:
D. Francisco de Aquino Corrêa, Bispo de Prusíade, Presidente
do Estado de Mato Grosso,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia
Legislativa decretou e eu sancionei a seguinte Resolução:
Art. 1 Ficam extensivas ao Secretário do Tribunal da
Relação as disposições do Capítulo 10º do Decreto nº 324,
de 1º de fevereiro de 1913, bem como aos funcionários
vitalícios do Estado, sendo que as gratiﬁcações adicionais
concedidas por antiguidade se incorporarão, integralmente,
aos vencimentos de inatividade do funcionário aposentado.
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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 para 7:
Art. 12 O Poder Judiciário será exercido:
1) Pelo Superior Tribunal de Justiça, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado [...]
Cabia a este órgão:
Art. 14 O Superior Tribunal de Justiça compor-se-á de sete
membros com o título de Desembargadores.
Art. 15 O Presidente do Superior Tribunal de Justiça será
o Desembargador eleito pelos seus pares, na primeira sessão
ordinária de cada ano, por maioria de votos.
Havendo empate, considerar-se-á eleito o mais antigo no
Tribunal; e, no caso de igual contingência, o mais velho.
Art. 16 Na mesma ocasião, pelo mesmo processo, será eleito
um Vice-Presidente.
Art. 17 Os cargos de Presidente e Vice-Presidente são
obrigatórios, salvo escusa legítima a juízo do Tribunal.
Art. 18 Os Desembargadores serão nomeados pelo
Presidente do Estado dentre os Juízes de Direito, na
proporção de dois terço por merecimento e um terço por
antiguidade.
Art. 19 Dentro de dez dias da data em que a vaga se
veriﬁcar, o Tribunal enviará ao Presidente do Estado a lista
dos Juízes de Direito, pela ordem de sua antiguidade, contada
até o dia em que a vaga se deu, com a indicação dos cinco
dentre eles que forem julgados de maior merecimento (ibid.,
p. 139-139v).

O 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:

110

TRAGETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

Reprodução: Marcos Vergueiro / Banco de Imagens C&C

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida Resolução pertencer
que a cumpram e façam cumprir ﬁelmente.
O Diretor da Secretaria do Governo a faça imprimir, publicar
e correr.
Palácio da Presidência do Estado, em Cuiabá, 19 de outubro
de 1920, 32º da República.
Ass: (L. S.) † Francisco de Aquino Corrêa, Bispo de Prusíade
(ibid.).
Mário Corrêa da Costa. Acervo da
Galeria dos Governadores do Estado
de Mato Grosso, Palácio Paiaguás,
Cuiabá.

Declaração e cumprimentos
O Exmº Sr. Desembargador Presidente declarou que como já
era do conhecimento dos seus ilustrados Colegas, o Governo
da Intervenção, por Decreto nº 10, publicado na folha
oﬁcial de 29 do mês expirante, dera uma nova organização
ao Tribunal, elevando a 9 o número dos seus membros e
dividindo-o em duas Câmaras, uma Cível e outra Criminal,
devendo funcionar aquela às terças e esta às sextas-feiras.
Disse que ainda assim resolvera dar à presente sessão, não
obstante considerar vigorante aquele Decreto, e isso porque
se fazia mister não só encaminhar o expediente vindo da
última sessão, como a leitura de acórdãos etc. Como ainda
para se resolver sobre quaisquer pontos da nova organização,
que porventura exigissem esclarecimentos. Foram em seguida
trocadas idéias acerca de alguns dos dispositivos, ﬁcando
resolvido que a partir da terça-feira vindoura funcionasse
o Tribunal com a nova organização, isto é, em Câmaras
Isoladas, tudo de acordo com o Decreto supracitado
(Livro de ata das sessões ordinárias do Tribunal, 30 jan. 1931,
p. 176v).

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, com
7 membros:
Art. 1º Até que se dê deﬁnitiva organização à Justiça do
Estado, o Poder Judiciário será exercido, na conformidade da
Constituição do Estado e leis Judiciárias que não estiverem
em desacordo com este Decreto: a) por um Tribunal,
denominado Superior Tribunal de Justiça, composto de
membros com o título de Desembargadores, tendo sua sede
na capital e com jurisdição em todo o Estado [...]
Art. 2º O Superior Tribunal de Justiça compor-se-á de sete
Desembargadores, que serão nomeados pelo Presidente do
Estado [...] (APMT – Leis e Decretos – Setor da Biblioteca).

O Doutor César de Mesquita Serva, Interventor Federal no
Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Governo da República e,
CONSIDERANDO que é da conveniência para boa marcha
do serviço na Corte de Apelação, a criação de mais dois
lugares de Desembargador, conforme acaba de propor ao
Governo, a mesma Corte, na forma do disposto no Art. 104,
letra d, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, para o provimento por merecimento
do cargo de Desembargador e Juiz de Direito, não há levar em
conta o tempo de serviço na judicatura, de vez que elementos
de outra ordem, igualmente relevantes, podem preponderar
para a classiﬁcação a ser feita, devendo-se deixar ao critério
da Corte de Apelação a organização da respectiva lista;
CONSIDERANDO que a circunstância de achar-se o Juiz
afastado do exercício, por motivo alheio à sua vontade,
não pode constituir impedimento para ﬁgurar nas listas de
promoções,
DECRETA:
Art. 1º Ficam criados, na Corte de Apelação, mais dois
lugares de Desembargador, ﬁcando constituída cada Câmara
de Cível o mais antigo e à Criminal o mais novo dos Juízes
promovidos.

Reprodução: Marcos Vergueiro / Banco de Imagens C&C

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” (ibid.).
A 4 de janeiro de 1935, o Interventor Federal no Estado,
Dr. César de Mesquita Serva, através do Decreto nº 402,
aumentou de 7 para 9 o número dos Desembargadores:

Júlio Strubing Muller. Acervo da
Galeria dos Governadores do Estado
de Mato Grosso, Palácio Paiaguás,
Cuiabá.

Art. 2º Na organização das listas de merecimento para
a promoção a Juiz de entrância ou instância superior, não
será exigido o quatriênio a que se refere o art. 19, § único,
da Lei nº 981, de 30 de julho de 1927, devendo, entretanto,
o Magistrado, para ser promovido de Juiz a Desembargador,
ter, além das qualidades de saber e retidão, pelo menos dez
anos de formatura.
Art. 3º Podem fazer parte da lista de merecimento os Juízes
em disponibilidade, que não tenha sido decretada a pedido, is
licenciados para tratamento de saúde e os que estiverem em
gozo de licença especial a que se referem os artigos 280 e 281,
da precitada Lei nº 981.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Presidência do Estado em Cuiabá, 4 de janeiro de
1935, 47º da República.
Ass: César de Mesquita Serva
Júlio Strubing Müller (ibid.).
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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. Rezava, em seu artigo 44:
Art. 44 A Corte de Apelação, com sede na Capital do
Estado, se compõe de cinco Desembargadores. Esse número
não poderá ser reduzido, mas poderá ser elevado até o
máximo de sete, por proposta da mesma Corte (ibid.).

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:
Art. 14 O Tribunal de Apelação se compõe de 7
Desembargadores nomeados pelo Governo do Estado, dentre
os Juízes de Direito, Advogados e membros do Ministério
Público (ibid.).

O sistema da escolha do Presidente do Tribunal de
Apelação era feito de forma democrática no interior do
Tribunal, porém, uma inovação foi introduzida, pois, ao invés
de haver dois turnos de votação, como era usual até então
– quando se elegia inicialmente o Presidente e, num segundo
momento, o Vice-Presidente – a escolha era feita numa única
votação; é o que rezava o artigo 22:
Art. 22 Na primeira sessão ordinária, de cada ano, os
Desembargadores elegerão, entre os presentes a ela, o
Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal.
§ 1º A eleição será feita por meio de cédulas uninominais,
considerando eleito, para Presidente, o mais votado, e para
Vice-Presidente, o imediato em votos, proibidas as reeleições.
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§ 2º No caso de igual votação, será Presidente o mais antigo
na Magistratura, e Vice-Presidente o que se lhe seguir na
ordem dessa antiguidade, e, sendo esta igual, recorrer-se-á à
antiguidade do Tribunal (ibid.).

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, escolhiase o mais novo:
§ 3º Quando, por qualquer motivo, não se realizar a eleição
na 1ª sessão ordinária do ano, considera-se Presidente
o Desembargador mais antigo, e Vice-Presidente o mais
moderno (APMT – Leis e Decretos – Livro nº 24).

Segundo essa mesma legislação, os escolhidos não
poderiam declinar da honra:
Art. 23 Os cargos de Presidente e Vice-Presidente são de
aceitação obrigatória e o compromisso e posse se veriﬁcarão
em seguida à proclamação dos eleitos (ibid., p. 21v-22v).

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:

Capítulo II Da Disposição e Competência
Secção I Do Tribunal de Justiça
Art. 14 O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e
jurisdição em todo o Estado, é constituído de dez (10)
Desembargadores escolhidos dentre os Juízes de Direito,
Advogados e membros efetivos do Ministério Público,
promovidos ou nomeados pelo Governo.
§ 1º Na composição do Tribunal de Justiça, um quinto
dos lugares caberá a advogados e a membros do Ministério
Público.
§ 2º O número de Desembargadores só poderá ser alterado
mediante proposta motivada do Tribunal de Justiça [...]
(APMT – Leis e Decretos – Livro nº 52, p. 158-158v).
Art. 29 A Presidência do Tribunal de Justiça é exercida por
um dos seus membros, eleito por um ano, vedada a reeleição
(ibid., p. 162v).

A Emenda Constitucional nº 8, de 5 de junho de 1974,
publicada em opúsculo, pela Imprensa Oﬁcial, dispunha,
no Capítulo IV – Do Judiciário –, sobre número de
Desembargadores, que foi elevado de 10 para 11:
Art. 61 O Tribunal de Justiça, com sede na Capital do
Estado, compõem-se de onze Desembargadores com as
atribuições determinadas em lei.
Parágrafo Único Na composição do Tribunal um
quinto dos seus lugares será preenchido por advogados,
em efetivo exercício da proﬁssão, e por membros efetivos
do Ministério Público, todos de notório merecimento e
idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática
forense. Os lugares reservados a advogados ou membros
do Ministério Público, serão preenchidos alternadamente,
por uns e outros, (indicados em lista tríplice pelo Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados e pelo Conselho Superior
do Ministério Público, respectivamente) (APMT – Leis e
Decretos – Setor da Biblioteca).

Foi também por essa Emenda ﬁxado o mandato da Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça, que passaria de 1 para 2 anos.
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:
Altera a redação do § 1º, do artigo 92, da Constituição do
Estado de Mato Grosso.
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MATO GROSSO, faz saber que o Poder Legislativo aprovou
e ela, nos termos do artigo 28, § 3º da Carta Estadual,
promulga a seguinte emenda à Constituição do Estado.
Art. 1º O parágrafo primeiro, do artigo 92, passa a vigorar
com a seguinte redação:
‘1º O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder
Judiciário Estadual, compõe-se de vinte desembargadores e
tem sede na Capital e jurisdição em todo Estado’.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua promulgação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 28 de dezembro
de 1991.
Ass: Dep. Moisés Feltrin – Presidente;
Dep. Roberto França – 1º Secretário;
Dep. Jaime Muraro – 2º Secretário
(Arquivo do Tribunal de Justiça – Livro de ata do
Tribunal Pleno, 1991).

Desembargadores (1979).
Da esquerda para a direita: Des. José Vidal, Des. Mauro José Pereira, Des.
Carlos Avallone, Des. Oscar César Ribeiro Travassos, Des. Otair da Cruz
Bandeira, Des. Ernani Vieira de Souza, Des. Atahide Monteiro da Silva, Des.
Milton Ferreira Mendes. Acervo do Des. Pereira do Nascimento.
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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.
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Recente aumento do
número de Desembargadores
De acordo com a Proposição nº 7/2004, 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).
Essa questão está diretamente vinculada ao contexto
mais amplo no qual se insere o estado de Mato Grosso,
unidade federativa de acelerado crescimento populacional
e econômico-ﬁnanceiro. Considerou o Presidente José
Ferreira Leite que esse fator revertia diretamente na demanda
jurisdicional:
Como é do conhecimento dos Ilustres Pares, o Judiciário
vem se preparando para viver uma nova realidade, com
vistas a enfrentar o crescimento geométrico experimentado
pelo nosso pujante Mato Grosso, que já é campeão de grãos,
carne e explode no ramo do agro-negócio, registrando
um crescimento do seu produto interno bruto (PIB) da
ordem de 8% (oito por cento) ao ano. Esse crescimento
espantoso também concorre na área da entrega da prestação
jurisdicional. Hoje temos em andamento na 1ª instância
mais de 470.000 processos – conforme relatório estatístico
da Corregedoria Geral da Justiça do mês de julho deste
ano – sendo certo que no Tribunal no ano passado (2003),
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foram distribuídos 11.606 e julgados 10.082 recursos e ações
originárias, o que resultou na média de 593 processos por
Membro da Corte, isto com 143 Juízes atuando no primeiro
grau de jurisdição (ibid., p. 6).

O aumento vertiginoso do número de feitos distribuídos
para cada um dos Desembargadores atuais em muito
sobrepujava o número previsto na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional – LOMAN que, em seu artigo 106
e parágrafos, recomendava a majoração do número dos
Desembargadores no caso de ocorrer um aumento dos feitos
superior a 300. O mesmo princípio está prescrito no COJE
– Código de Organização e Divisão Judiciárias, no artigo 19,
§ 2º: “será majorado o número de membros do Tribunal se
o total de processos distribuídos e julgados, durante o ano
anterior, superar o índice de trezentos feitos por Juiz” (ibid., p.
7-8). A realidade do Tribunal de Justiça, segundo o Presidente
José Ferreira Leite, extrapolava em muito o ﬁxado nas citadas
recomendações:
Neste ano – 2004 – com 179 Juízes de Primeiro Grau, estimase um volume de feitos a aportar no distribuidor da Segunda
Instância será da ordem de 12.620, o que resultará em 752
processos para cada Desembargador, isto considerando que
17 Membros exercitam a atividade jurisdicional, exatamente
porque os três Desembargadores integrantes da Diretoria se
entregam às atividades administrativas do Poder.
Já para o ano seguinte o panorama é assustador, pois em
2005 teremos 252 (duzentos e cinqüenta e dois) Magistrados
atuando no primeiro grau, resultado da soma dos atuais
179 Juízes mais 73 (setenta e três) que serão nomeados
– 40 (quarenta) em outubro deste ano, 23 (vinte e três) em
janeiro de 2005 e 10 (dez) em outubro do ano que vem – isto
em função da necessidade de expansão das atividades na
instância de piso.

Assim, com 252 Juízes em atividade no primeiro grau
de jurisdição, a expectativa é que este Tribunal receberá
aproximadamente 17.766 recursos e feitos originários, o
que inviabilizará, por completo, a entrega da prestação
jurisdicional de forma eﬁciente, a qual estamos obrigados –
por força da lei – a prestar, pois estará sob a responsabilidade
de cada membro desta Corte mais de 1.045 processos por
ano, volume de trabalho impossível de ser executado, por
maior dedicação e esmero que pratique o Desembargador e
sua assessoria, no desempenho de suas tarefas (ibid., p. 6-7).

Do aumento do número de Desembargadores, de 20
para 30, decorrerá um aumento da composição do Tribunal
no âmbito das Câmaras, passando a funcionar com 6 (seis)
Câmaras Cíveis Isoladas, cada uma composta por 3 (três)
Desembargadores e 1 (um) Juiz de Direito Substituto do
Segundo Grau de Jurisdição, e também com 3 (três) Câmaras
Criminais Isoladas, cada qual composta, igualmente, por 3
(três) Desembargadores e 1 (um) Juiz de Direito Substituto
do Segundo Grau de Jurisdição. Com essa nova composição,
a proporção distributiva será de 18% para feitos Criminais e
82% para os feitos cíveis.

Com relação à questão orçamentária do Tribunal,
o Presidente Ferreira Leite esclareceu que o aumento
do número de Desembargadores e de Juízes de Direito
Substitutos de Segundo Grau não recairá em despesas com
pessoal.
Essa Justiﬁcativa, acompanhada de minuta do Projeto de
Lei, foi remetida à Assembléia Legislativa do Estado de Mato
Grosso para deliberação.
O Legislativo Estadual aprovou, em 2 de dezembro
de 2004, a elevação do número de Desembargadores,
consubstanciado na Emenda Constitucional número 30,
publicada no Diário Oﬁcial da mesma data.
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Constituintes de 1935.
Da esquerda para a direita, sentados: Nicolau Frageli, Luiz de Miranda Horta,
Henrique José Vieira Neto, Estevão Alves Corrêa (1° Secretário), Joaquim
Cesário da Silva (Presidente), Rosário Congro (2° Secretário), Cel. Francisco
Pinto de Oliveira. Em pé: José Silvina da Costa, Agrícola Paes de Barros, José
Gentil da Silva, Gabriel Vandoni de Barros, Armindo Pinto de Figueiredo,
Benjamim Duarte Monteiro, João Leite de Barros, Caio Corrêa, Philogônio
de Paula Corrêa, Júlio Strubing Müller, João Ponce de Arruda, Deusdedite
de Carvalho, Miguel Ângelo de Oliveira Pinto, Corsino Bouret, João Evaristo
Curvo e Bertoldo Freire. Acervo de Maria de Arruda Müller.
Página 114:

Abaixo: Desembargadores (1984).
Sentados, da esquerda para a direita: Des. Ernani Vieira de Souza, Ministro
Cordeiro Guerra (Pres. do Supremo Tribunal Federal), 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.

Constituintes de 1989.
Em pé da esquerda para a direita: José de Arimatéia Silva, José Esteves Lacerda
Filho, Teócles Antunes Maciel Neto, Jaime Luiz Muraro, Moacir Gonçalves
de Araújo, Pedro Rodrigues Lima, Roberto França Auad, Gonçalo Pedroso
Branco de Barros, Antônio Carlos Lopes do Amaral (Presidente), Hilton de
Campos, Kazuo Kazu Sano (3° Secretário), William Rodrigues Dias, João
Bosco da Silva, Moisés Feltrin, Hermes Gomes de Abreu, Geraldo Dias Reis
(2° Secretário), Luiz Antônio Vitório Soares (Relator). Sentados, da esquerda
para a direita: Osvaldo Rodrigues Paiva, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues
Neto (2° Vice-Presidente), Thais Bergo Duarte Barbosa, Haroldo Arruda
(1° Vice-Presidente), João Batista Teixeira dos Santos (1° Secretário), Kikuo
Ninomiya Miguel, Eduíno Jácomo Orione. Acervo do Instituto Memória do
Poder Legislativo, da Assembléia Legislativa de Mato Grosso.
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JUIZADOS ESPECIAIS
Histórico



O

s Juizados de Pequenas Causas foram instituídos
oﬁcialmente, no âmbito federal, através da
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
mesmo Tribunal conclui, por unanimidade, pela indicação:
do Desembargador Flávio José Bertin – Corregedor-Geral
da Justiça, para efetuar estudo concernente à implantação
de Justiça de Pequenas Causas em nosso Estado, devendo
conciliar a viagem que vai empreender para o Sul do País no
Encontro a ser realizado em Florianópolis, no período de 6
a 10 de maio p. vindouro, com a visita ao vizinho Estado do
Rio Grande do Sul, onde vem funcionando o referido sistema
processual (Ofício... Corregedoria – Juizados Especiais).

O funcionamento do Juizado de Pequenas Causas, em
caráter experimental, foi autorizado pela Resolução nº 04/86,
de 13 de fevereiro de 1986:
O Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições legais,
considerando que em novembro de 1984 foi sancionada
a Lei nº 7.244, instituindo o Juizado Especial de Pequenas
Causas, que tem na celeridade, simplicidade de procedimento
e empenho na procura da conciliação do maior número
possível de questões, os seus pontos de maior relevância;
Considerando que o Juizado Especial de Pequenas Causas,
como órgão da Justiça Ordinária, atende ao ideal de
desburocratização e racionalização do serviço judiciário,
realizando um dos mais importantes direitos do cidadão que
é o de lhe permitir o real acesso à Justiça;
Considerando que a população da Comarca de Cuiabá foi
a que mais cresceu proporcionalmente no país, nos últimos
cinco (05) anos, principalmente nas zonas periféricas,
necessitando de assistência jurídica, através da qual consiga
alcançar não somente assistência judiciária processual ou préprocessual, mas também toda a orientação para a solução de
problemas aﬂitivos de ordem jurídica;

1o

Considerando que a deﬁnitiva implantação do Juizado
Especial de Pequenas Causas deve ser antecedida de
experiência que permita um melhor conhecimento prático da
sua estrutura e funcionamento [...] (Arquivo da Corregedoria
– TJ/MT).

Aos 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, tendo por base argumentativa a experiência
positiva desenvolvida no Rio Grande do Sul:
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Sr. Governador:
De longa data o Poder Judiciário – diante de sua falta crônica
de estrutura adequada, moderna e racional, para o bom
desempenho da sua importante missão de distribuir justiça –,
vem se preocupando em descobrir mecanismos que possam
contribuir para uma mais rápida e menos onerosa prestação
jurisdicional.
Assim é que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul resolveu
experimentar a idéia do Juizado Especial de Conciliação, idéia
esta que deu certo na prática e foi logo copiada por outros
Estados como Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Mato Grosso também instituiu, através da Resolução nº 04/86
do Tribunal de Justiça, em caráter experimental, o Juizado
Especial de Pequenas Causas. Aqui também a experiência deu
certo, mesmo com diferenças na aplicação da lei, em relação
aos demais Estados.
É que aqui implantou-se, efetivamente, o Juizado Especial
de Pequenas Causas que não só concilia, como nos
demais Estados, como, também, julga os casos que lhe são
submetidos, resolvendo assim, deﬁnitivamente a contenda.
Com base nessa experiência já aprovada é que nós
elaboramos o anteprojeto que oﬁcializa o Juizado em Mato
Grosso.
O anteprojeto atento à nossa realidade, eliminou os Juízes
Voluntários e criou a ﬁgura do PRETOR para jurisdicionar o
Juizado, eliminando-se, destarte, a dependência que sempre
existirá em face do Juiz voluntário. Haverá de ocorrer o dia
em que não mais encontraríamos voluntários e, por isso, o
Juizado desapareceria.
PRETOR era o Magistrado na antiga Roma, eleito pelas
Centúrias para administrar a Justiça.
O Rio Grande do Sul e o Pará adotaram, modernamente, a
ﬁgura do Pretor como Juízes de alçada e de instrução, isto é,
julga na Justiça Cível comum questões de até determinado
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valor e, no Juízo Criminal, funciona como auxiliar na
instrução Criminal.
O anteprojeto, aproveitando a instituição do PRETOR
em nosso Estado, estende-lhe, também, a competência
para funcionar como Juiz auxiliar quando não estiver
jurisdicionando em Juizado de Pequenas Causas.
Com este anteprojeto que, temos certeza, vai ao encontro dos
desejos não só do Executivo, como também do Legislativo,
conforme tantas vezes proclamado, oferecemos a todos os
que, em causas de pequeno valor, necessitarem da função
jurisdicional do Estado, a chance de obterem, sem quaisquer
ônus, um pronunciamento célere e eﬁcaz da Justiça, fato este
que antes não ocorria em face do alto custo de um processo
judicial.
Assim sendo, solicitamos de Vossa Excelência que submeta
este anteprojeto à apreciação da augusta Assembléia
Legislativa a ﬁm de que Mato Grosso seja um dos primeiros
Estados a oﬁcializar este tipo de Justiça Especial.
Aproveito para reiterar a Vossa Excelência os protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Cuiabá, 04 de setembro de 1986.
Ass: Desembargador Ernani Vieira de Souza – Presidente
(ibid.).

A constituição legal do Juizado de Pequenas Causas em
território mato-grossense ocorreu por força da Lei n 5.101,
de 17 de dezembro de 1986. Ações subseqüentes foram
implementadas no sentido de dar a esse nascente organismo
judiciário efetiva Regulamentação, efetivada através da
Portaria nº 01/87.
Nesse 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 visto 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.
Um dos momentos mais signiﬁcativos da trajetória dos
Juizados Especiais ocorreu por ocasião da cerimônia de
instalação do Juizado Especial de Pequenas Causas do Bairro
Tijucal, em Cuiabá. Nesse evento, ocorrido aos 20 de maio
de 1987, o Desembargador Licínio Carpinelli Stefani, então
Corregedor-Geral da Justiça, salientou que “o Tribunal de
Justiça deu por vitorioso em poder trazer à Comunidade do
Bairro Tijucal mais esta Obra [...]” (Arquivo da Corregedoria
– TJ/MT).
Pela Constituição de 1988, os Juizados Especiais deveriam
ser providos por Juízes Togados ou Togados e Leigos. Por
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princípio, ﬁcava extinto o cargo de Pretor, introduzindo-se
a ﬁgura do Conciliador. Para se adequar à essa exigência
legal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da Desembargadora Shelma Lombardi de Kato,
apresentou a seguinte justiﬁcativa à Presidência da Assembléia
Legislativa:
Em decorrência da Lei estadual nº 5.686/90, foi extinto o
cargo de Pretor do Juizado Especial de Pequenas Causas.
Acatando o referido mandamento, este Tribunal, em
sessão plenária deliberou fossem rescindidos os respectivos
contratos de trabalho dos Pretores. Ficou também
decidido propor ao Poder Legislativo a criação do cargo de
Conciliador, retiﬁcando a rescisão publicada no Diário da
Justiça de 16/03/92.
Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o Juizado
Especial de Pequenas Causas, em decorrência de ser regido
pelo critério da oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual e, principalmente, celeridade, buscando
a possível conciliação entre as partes e visando atender,
basicamente, as camadas mais carentes da nossa sociedade,
tornou-se, rapidamente, um marco da Justiça, trazendo
ressonância a nível nacional, ao estado de Mato Grosso.
[...] Reconhecendo a competência e seriedade dos antigos
Pretores comprovada através das inúmeras audiências
conciliatórias e de julgamento, foi proposto o presente anteprojeto visando, além de regulamentar o funcionamento do
Juizado Especial de Pequenas Causas, propiciar a criação do
cargo de Conciliador, equiparando ao de Assessor Técnico
Jurídico [...].
Os Conciliadores são auxiliares da Justiça para os ﬁns do
artigo 22 da Lei Federal nº 7.244, de 07/11/84, recrutados,
preferencialmente, entre os bacharéis que tenham exercido o
cargo de Pretor, por mais de dois anos, ou por bacharéis em
Direito, que contem, pelo menos, três anos de prática forense
(ibid.).

O Cargo de Conciliador foi instituído pela Lei nº 6.046, de
28 de agosto de 1992.
Devido à natureza deste tipo de jurisdição, foi aprovado,
no ﬁnal do ano de 1992, um projeto de lei, proposto pelo
Tribunal de Justiça e publicado no Diário Oﬁcial no início do
ano de 1993, determinando que o Juizado de Pequenas Causas
seria “[...] jurisdicionado por Juiz togado, tendo, portanto,
poder de sentenciar” (Relatório gestão 1991/1993). Segundo
avaliação realizada na gestão 1993/1995 pelo Presidente
Salvador Pompeu de Barros Filho, ‘[...] a instalação dos
Juizados especiais traduz uma preocupação atual do Poder
Judiciário Nacional e do nosso Estado, de criar uma Justiça
mais próxima do povo, que se destine, exatamente, a prestar
um serviço compatível com a necessidade social porque,
durante a maior parte do tempo, por culpa maior das leis
processuais, ﬁcou conhecida uma Justiça distanciada do
povo, incapaz de ouvir as suas súplicas, fazendo com que o
descrédito seja ponto comum, todas as vezes que se comenta
sobre o desempenho do Poder Judiciário’ (Relatório do
Tribunal de Justiça, Gestão 1993/1995, p. 64).

JUVAM – Juizado
Volante Ambiental


Foto: Arquivo TJ/MT – JUVAM

Considerando a aprovação da Lei nº 6.176, publicada no
Diário Oﬁcial de 8 de janeiro de 1993, avaliou o Presidente
Salvador Pompeu de Barros Filho que ‘[...] a preocupação
maior da Magistratura é dar cumprimento à tutela
constitucional, outorgada ao cidadão, facilitando o seu acesso
à Justiça. Desse modo, os Juizados Especiais que atendem
não só as causas de pequeno valor, como também aquelas de
menor complexidade, no campo cível, possibilitarão o real
acesso ao Poder Judiciário, permitindo que mesmo aqueles
menos favorecidos não ﬁquem impedidos da defesa de seus
direitos, pelas diﬁculdades e morosidade da Justiça Comum’
(ibid., p. 65).
Os Juizados Especiais de Pequenas Causas tomaram,
no ano de 1995, a nomenclatura de Juizados Especiais.
Para compreender a sua trajetória, tomemos como norte
o trabalho elaborado pelo Dr. Carlos Alberto Alves da
Rocha, atualmente, Juiz de Direito Substituto de 2º
Grau, que compilou as principais normas, orientações e
decisões concernentes aos Juizados Especiais, recuperando
historicamente sua trajetória desde o ano de 1993.

Pioneirismo de Mato Grosso na
criação dos Juizados Especiais



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
criada 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” (Rocha, 1999,
p. 6). Em território mato-grossense dois tipos de Juizados
Especiais foram criados pela Lei n 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.

Soltura de alevinos no rio Cuiabá.

Foi criado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso através da Resolução nº 001/96, de
14 de março de 1966, 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” (ibid.,
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, sua
competência abrangia também a Comarca de Santo Antônio
do Leverger. Mais tarde, o JUVAM passou a atuar em outras
Comarcas de Mato Grosso.
O JUVAM, criado para atuar nos casos de agressão ao
meio ambiente, ﬁscaliza e autua nos casos 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 JUVAM conta com estrutura própria
de servidores e veículos (arts. 3º e 4º da Res. 001/96).
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El Brasil tiene Juicios Ambientales em Manaus, Provincia
de Amazonas, y Cuiabá, Provincia de Mato Grosso. Ambas
situanse em regiones de grande riqueza naturales. Em el Mato
Grosso esta lá región del Pantanal, donde la fauna es muy
rica, superior mismo a la Amazonia. Em la cuidad de Cuiabá,
capital del Estado, el Tribunal de Justicia há instalada una
Vara itinerante Ambiental. El juez, el ﬁscal y funcionarios de
la Justicia y del órgano ambiental discurren de barco la región
e van apurando los casos e dando soluciones. Por ejemplo,
em 1998 instauraran 56 procedimientos para investigar
daños contra la ﬂora. Han apreendido 15 vehiculos que
transportavam madera, conseguiram conciliaciones em 80%
de los casos apurados, aprehenderam 5.638 Kg de pescados
y impuseram cerca de UR 5.000 em multas [...] (Boletim JE,
2004, p. 3).

Foto: Arquivo TJ/MT – JUVAM

A ação dos Juizados Especiais está sendo muito elogiada
pelos maiores especialistas na área jurídica e ambiental. O
Informativo do Juizado Especial, do ano II, nº 7, transcreveu,
no artigo O Reconhecimento Internacional do JUVAM, a
opinião de Vladimir Passos de Freitas, apresentada num
encontro internacional no México:

Fiscalização de transporte de pescado e madeira – Trevo para Santo Antônio
de Leverger.

Foto: Arquivo TJ/MT – JUVAM

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).

Encenação teatral em escola, cuja temática versou sobre a atuação do JUVAM.
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Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

Atendimento do SAI, no interior de veículo apropriado para o atendimento judiciário.

SAI –
Serviço de Atendimento Imediato



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. O
mesmo Presidente, através da Portaria nº 119/96, de 16 de
dezembro de 1996, autorizou a instalação do JUVAM nas
Comarcas de Barra do Garças, Cáceres e Rondonópolis. O
Serviço de Atendimento Imediato tem como ﬁnalidade de
socorrer juridicamente os envolvidos em acidentes de trânsito,
proporcionando-lhes rapidez na solução das ocorrências. Para

isso, o SAI funciona com uma equipe de trabalho composta
por um Conciliador, Escrevente, Oﬁcial de Justiça, Avaliador e
Motorista, telefone e veículo adequado ao atendimento.
As ações implementadas pelo SAI mereceram elogios por
parte das autoridades ligadas aos três poderes, especialmente
do Legislativo. A exemplo, duas Moções de Congratulações:
A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
representando o pensamento de sua gente, vem manifestar
o reconhecimento público à pessoa do Dr. Carlos Alberto
Alves da Rocha e equipe face ao excelente trabalho
desenvolvido frente ao Serviço de Atendimento Imediato
– SAI. Com absoluta convicção, entendemos que toda a
sociedade cuiabana e mato-grossense encontra-se satisfeita
e plenamente contemplada com a agilidade e bons serviços
prestados pelo SAI, os quais identiﬁcam-se com os mais
signiﬁcativos e positivos avanços que a modernidade nos
traz, aliada que é do empenho realizado pelo nosso Poder
Judiciário em proporcionar ao cidadão o exercício dos seus
direitos através de serviços eﬁcientes e desburocratizados [...]
(ibid., p. 4).
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A repercussão da eﬁciente atuação do SAI não se
restringiu à esfera estadual, visto ter sido também elogiado
pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça: “[...]
cumprimento o SAI pelo excelente resultado alcançado ao longo
dos anos de sua atuação. Ass: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro
– STJ” (ibid., p. 4).
Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência pelo sucesso das
atividades do Serviço de Atendimento Imediato – SAI. O
relatório das atividades, por si, é demonstração eloqüente
da presteza e eﬁciência do Juizado Volante. Por certo, os
resultados obtidos são fruto da sua competente e dedicada
coordenação. Ass: Ministro Milton Luiz Pereira. STJ (ibid., p.
4).

Os resultados de hoje devem-se às ações vanguardistas dos
Desembargadores que acreditaram e implementaram a idéia
de sua criação:

Foto: Arquivo TJ/MT – SAI

Não se pode ﬁcar esquecido, diante do sucesso, a pessoa que
acreditou na idéia e impulsionou o trabalho: Desembargador
Licínio Carpinelli Stefani, a quem rendemos todas as
homenagens, e aos Superiores que expandiram o serviço:
Desembargadores Paulo Inácio Dias Lessa, Jurandir Florêncio
de Castilho, Manoel Ornellas de Almeida e Orlando de
Almeida Perri, sem jamais esquecer a memória do Des.
Wandyr Clait Duarte (ibid., p. 4).

Veículo do SAI em processo de atendimento.
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JEI –
Juizado Especial Itinerante



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).
A ampliação do número dos Juizados Especiais ocorreu
graças à Resolução do Tribunal Pleno nº 002/96, de 14 de
março de 1996.
A regulamentação das Turmas Recursais atinentes aos
Juizados Especiais foi matéria da Resolução nº 003/96, do
mesmo Tribunal, que dispunha sobre o Regimento Interno,
na parte relativa à sua composição:
Art. 1º Cada Turma Recursal, Cível e Criminal, com sede na
Capital e jurisdição em todo território do Estado, compõese de três Juízes de Direito, em exercício perante os Juizados
Especiais, escolhidos pelo pleno do Tribunal de Justiça e
designado por ato do Presidente do Tribunal de Justiça (ibid.,
p. 70).

Em relatório de 2004, o Juiz Dr. Carlos Alberto Alves
da Rocha, anunciou estar em andamento o processo de
informatização dos Juizados Especiais, interligando-os ao
Tribunal de Justiça e também às Turmas Recursais, além da
existência de um ícone especíﬁco na home page do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente aos Juizados
Especiais (Relatório 2004, p. 29).
Pela Resolução nº 07/2004, a Turma Recursal Criminal
foi transformada em 3ª Turma Recursal, passando a 1ª e 2ª
Turma Recursal Cível, respectivamente, de 1ª Turma Recursal
e 2ª Turma Recursal.

JEC –
Juizado Especial
do Consumidor

JEM –
Juizado Especial
da Microempresa

Foi criado pelo Tribunal Pleno através da Resolução
nº 019/98, de 19 de novembro de 1998, competindo-lhe
“as ações relativas à proteção e defesa do consumidor”
(Rocha, 2004, p. 136). De acordo com matéria veiculada no
Boletim Informativo Juizado Especial, objetiva ele a busca
de solução mais rápida de conﬂitos advindos da relação
de consumo, conferindo aos consumidores o instrumental
de defesa compatível com suas necessidades. Alcança-se,
assim, a proteção de grupos, de categorias, de alas sociais,
econômicas, proﬁssionais e outras dentro de uma união
entre consumidores de um produto contra seu fabricante;
compradores de um imóvel contra a incorporadora e outros
casos em que os cidadãos estão em situação de igualdade
quanto à lesão ou à ofensa sofrida (Boletim JE, 2004, p. 2).
Nas suas ações, o Juizado Especial do Consumidor procura
coibir práticas abusivas e enganosas; as vendas sob impulso
ou agressivas, responsabilizar o produtor ou fabricante
por vícios ou defeitos de bens ou serviços, responsabilizar
por informações indevidas contidas em cadastros e em
bancos de dados como SERASA e SPC, responsabilizar por
danos decorrentes de cobranças abusivas ou vexatórias,
responsabilizar ou nuliﬁcar em casos de cláusulas abusivas
contidas em contratos de adesão, dar assistência ao
consumidor em contratação (Folder JE, 2004).

Foi criado em 16 de agosto de 2001, através da Resolução
nº 006/2001, por decisão do Tribunal Pleno, cabendo-lhe
“processar e julgar as ações relativas à proteção e defesa das
microempresas” (Rocha, 2004, p. 137).



Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C
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Relação dos Juizados
Especiais 1993-2004



ENTRÂNCIA ESPECIAL
Local

Juizado

Legislação

Criação

Instalação

Cuiabá

J.E. Cível – Centro

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

1º J.E. Criminal
– Centro

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

2º J.E. Criminal
Uniﬁcado

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

J.E. Cível – Porto
(UNIC)

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

J.E. Cível – Morada da
Serra

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

J.E. Cível – Parque
Cuiabá

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

J.E. Cível – Planalto

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

J.E. Cível – Tijucal

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Cuiabá

J.E. do Consumidor

Res. 19

19/11/1998

19/11/1998

Cuiabá

J.E. Micro Empresa

Res. 06

16/08/2001

16/08/2001

Cuiabá

JUVAM

Port. 84/96-TJ

28/08/1996

28/08/1996

Cuiabá

SAI

Port. 83/96-TJ

28/08/1996

28/08/1996

Cuiabá

J.E.I.

Port. 15/97-TJ

14/02/1997

14/02/1997

Várzea Grande

J.E.C.C. – Jd. Glória

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Várzea Grande

J.E.C.C. – Cristo Rei

Lei 6.176

18/01/1993

18/01/1993

Rondonópolis

J.E. Cível

Lei 6.176

18/01/1993

08/1994

Rondonópolis

J.E. Criminal

Lei 6.176

18/01/1996

03/05/1993

Rondonópolis

JUVAM

Port. 119-TJ

16/12/1996

Nd. consta

Rondonópolis

SAI

Port. 105/96

24/10/1996

Nd. consta

124

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

3ª ENTRÂNCIA
Local

Nomencl.

Legislação

Criação

Instalação

Barra do Garças

J.E. Cível

Lei 6.176

18/01/1993

Nd. consta

Barra do Garças

J.E. Criminal

Lei 6.176

18/01/1993

27/01/1997

Barra do Garças

JUVAM

Port. 119/96-TJ

16/12/1996

22/02/1997

Barra do Garças

SAI

Port. 120/96-TJ

16/12/1996

22/02/1997

Cáceres

J.E. Cível

Lei 6.176

18/01/1993

08/05/1993

Cáceres

J.E. Criminal

Lei 6.176

18/01/1996

03/05/1993

Cáceres

JUVAM

Port. 119/96-TJ

16/12/1996

Nd. consta

Diamantino

J.E. Cível

Res. 02/96

14/03/1996

02/05/1996

Diamantino

J.E. Criminal

Res. 02/96

14/03/1996

24/05/1996

Primavera do Leste

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

12/05/1996

Sinop

J.E. Cível

Res. 02/96

14/03/1996

10/02/1996

Sinop

J.E. Criminal

Res. 02/96

14/03/1996

10/02/1996

Tangará da Serra

J.E. Cível

Lei 6.176

18/01/1993

19/02/1996

Tangará da Serra

J.E. Criminal

Lei 6.176

18/01/1993

19/02/1996

2ª ENTRÂNCIA
Local

Juizado

Legislação

Criação

Instalação

Alta Floresta

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

19/06/1996

Barra do Bugres

J.E.C.C.

Lei 6.176

18/01/1993

15/07/1996

Colíder

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

24/05/1996

Jaciara

J.E.C.C.

Lei 6.176

18/01/1993

Nd. consta

Juína REVER

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

Nd. consta

Mirassol D’Oeste

J.E.C.C.

Lei 6.176

18/01/1993

11/03/1993

Nova Xavantina

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

03/06/1996

Pontes e Lacerda

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

13/06/1996

Poxoréu

J.E.C.C.

Lei 6.176

18/01/1993

27/05/1996

Sorriso

J.E.C.C.

Res. 02/96

14/03/1996

27/05/1996
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1ª ENTRÂNCIA
Local

Juizado

Legislação

Criação

Instalação

Água Boa

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

22/09/1996

Alto Araguaia

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

23/05/1996

Alto Garças

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

23/05/1996

L.C. 133

23/04/2004

23/04/2004

Apiacás

J.E.C.C.

Araputanga

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

02/05/1996

Arenápolis

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

24/05/1996

Campo Novo do
Parecis

JECC

L.C. 48

08/09/1998

11/12/1998

Campo Verde

JECC

L.C. 47

08/09/1998

11/12/1998

Canarana

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

23/05/1996

Chapada dos
Guimarães

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

22/05/1996

Comodoro

JECC

L.C. 45

29/06/1998

01/09/1998

Dom Aquino

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

14/05/1996

Figueirópolis

JECC

Guiratinga

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

19/12/1995

Itiquira

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

13/05/1996

Jauru

JECC

Lei 5.369

19/10/1988

19/9/1998

Juara

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

05/07/1996

Juscimeira

JECC

Lei 5.642

09/07/1990

04/09/1998

Lucas do Rio Verde

JECC

Lei 6.949

06/11/1997

03/04/1998

Nobres

JECC

Res. nº 02/96

14/03/1996

15/05/1996
Continua...
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Local

Juizado

Legislação

Criação

Instalação

Nortelândia

JECC

Res. nº 02/96

14/03/1996

23/05/1996

Paranatinga

JECC

Res. nº 02/96

14/03/1996

18/12/1996

Pedra Preta

JECC

Res. nº 02/96

14/03/1996

24/05/1996

Peixoto de Azevedo

JECC

Res. nº 02/96

14/03/1996

27/05/1996

Poconé

JECC

Res. nº 02/96

14/03/1996

15/05/1996

Porto Alegre do Norte

JECC

Lei 5.531

06/09/2000

06/09/2000

Porto dos Gaúchos

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

26/09/1996

Querência

JECC

Ribeirão Cascalheira

JECC

L.C. 133

12/03/2004

12/03/2004

Rio Branco

JECC

Lei 5.531

20/11/1989

04/12/1998

Rosário Oeste

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

24/05/1996

Sto. Antônio do
Leverger

JECC

Lei 4.179

29/12/1980

27/02/1999

S. Félix do Araguaia

JE Cível

Res. 02/96

14/03/1996

27/05/1996

S. Félix do Araguaia

JE Criminal

Res. 02/96

14/03/1996

27/05/1996

S. José do Rio Claro

JECC

Res. 02/96

14/03/1996

14/05/1996

S. José dos Quatro
Marcos

JECC

Lei 6.176

18/01/1993

15/06/1996

Sapezal

JECC

L.C. 133

03/09/2003

03/09/2003

Terra Nova do Norte

JECC

L.C. 135

21/05/2004

21/05/2004

Vila Bela da SS.
Trindade

JECC

Lei 5.371

01/11/1988
Rever esse dado

12/08/1996

Vila Rica

JECC

Lei Complementar
nº 46

29/06/1998

25/09/1998

JUIZADOS ESPECIAIS
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As Comarcas



A

s Comarcas, denominação derivada do latim
Comarcha, corresponde à circunscrição territorial
da ordem Judicial, sob a alçada de um Juiz.
(Dicionário e Enciclopédia Internacional, p.
2788). De Plácido e Silva prefere adotar a categoria alemã,
marca, “que quer dizer limite e traz sentido de território, com
limites certos” (Silva, v. 1, p. 459).
Antes 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 Assembléia
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. Ao
longo dos 130 anos, as Comarcas sofreram 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.
Vejamos essa evolução:

Comarca

Criação

Instalação

Água Boa

Lei nº 5.371 de 01/11/1988

13/7/1990

Alta Floresta

Lei nº 4.716 de 05/07/1984

14/12/1985

Alto Araguaia

Decreto Lei nº 862 de 22/05/1947

21/09/1947 (data de instalação citada
no Decreto 354/47)

Alto Garças

Lei nº 2.152 de 28/04/1964

31/10/1964

Alto Taquari

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

05/11/2004

Apiacás

Lei Complementar nº 133 de 03/09/03

23/04/2004

Araputanga

Lei nº 5.867 de 19/11/1991

28/11/1992

Arenápolis

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

02/10/1982

Aripuanã

Lei Complementar nº 51 de 21/12/98

06/08/2004

Barra do Bugres

Lei nº 2.402 de 11/03/1965

24/07/1966

Barra do Garças

Lei nº 210 de 06/12/1948

Decreto 780 de 27/10/49 designou
o dia 12/11/49 para instalação da
comarca

Brasnorte

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

22/12/2004

Cáceres

Registro mais antigo Lei nº 67 de 04/03/37 (COJE)

s/ registro

Campinápolis

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Fev/2005 (previsão)

Campo Novo do Parecis

Lei Complementar nº 48 de 08/09/98

11/12/1998
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Comarca

Criação

Instalação

Campo Verde

Lei Complementar nº 47 de 08/09/98

20/02/1999

Canarana

Lei nº 5.531 de 20/11/1989

14/07/1999

Chapada dos Guimarães

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

26/01/1991

Cláudia

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

17/12/2004

Colíder

Lei nº 4.716 de 05/07/1984

14/12/1985

Colniza

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Abr/2005 (previsão)

Comodoro

Lei Complementar nº 45 de 29/06/1998

01/09/1998

Confresa

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Abr/2005 (previsão)

Cotriguaçu

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

21/12/2004

Cuiabá

Séc. XVIII
Registro mais antigo Lei nº 67 de 04/03/37 (COJE)

s/ registro

Diamantino

Séc. XVIII
Registro mais antigo Lei nº 67 de 04/03/37 (COJE)

19/10/1948

Dom Aquino

Lei nº 2.402 de 11/03/1965

08/05/1966

Feliz Natal

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

17/11/2004

Guarantã do Norte

Lei Complementar nº 133 de 03/09/2003

30/07/2004

Guiratinga

Decreto-Lei nº 545 de 31/12/1943

s/ registro

Itaúba

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Fev/2005 (previsão)

Itiquira

Lei nº 5.428 de 09/01/1989

15/06/1991

Jaciara

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

22/03/1980

Jauru

Lei nº 5369 de 19/10/1988

19/09/1998

Juara

Lei nº 4.860 de 04/07/1985

29/11/1986

Juína

Lei nº 5.162 de 21/10/1987

02/02/1991

Juscimeira

Lei nº 5.642 de 09/07/1990

04/09/1998

Lucas do Rio Verde

Lei nº 6.949 de 06/11/1997

13/04/1998

Marcelândia

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Mar/2005 (previsão)

Mirassol D´Oeste

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

17/09/1982

Nobres

Lei nº 4.964 de 26/12/1985

21/02/1987

Nortelândia

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

02/10/1982

Nova Mutum

Lei Complementar nº 133 de 03/09/2003

10/12/2004

Nova Brasilândia

Lei nº 5.369 de 19/10/88

Não Instalada

Nova Canaã do Norte

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

04/11/2004

Nova Monte Verde

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

25/11/2004

Nova Olímpia

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Não Instalada

Nova Ubiratã
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Jul/2005 (previsão)

Comarca

Criação

Instalação

Nova Xavantina

Lei nº 4.964 de 26/12/1985

10/05/1986

Novo São Joaquim

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Fev/2005 (previsão)

Paranaíta

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

26/11/2004

Pedra Preta

Lei nº 4.004 de 30/06/1978 e Lei nº 5.428 de 09/01/89

27/10/1990

Peixoto de Azevedo

Lei nº 5.162 de 21/10/1987

15/12/1990

Poconé

Século XVIII
Registro mais antigo Lei nº 67 de 04/03/37 (COJE)

s/ registro

Pontes e Lacerda

Lei nº 4.860 de 04/07/1985

28/12/1985

Porto Alegre do Norte

Lei nº 5.531 de 20/11/1989

06/09/2000

Porto dos Gaúchos

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

03/05/1985

Porto Espiridião

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Fev/2005 (previsão)

Poxoréo

Lei nº 210 de 06/12/1948

29/10/2004

Primavera do Leste

Lei nº 5.436 de 03/05/1989

10/05/1992

Querência

Lei Complementar nº 133 de 03/09/2003

18/06/2004

Ribeirão Cascalheira

Lei Complementar nº 133 de 03/09/2003

12/03/2004

Rio Branco

Lei nº 5.531 de 20/11/1989

04/12/1998

Rondonópolis

Lei nº 1.095 de 30/10/1958

13/06/1959

Rosário Oeste

Registro mais antigo Lei nº 67 de 04/03/37 (COJE)

s/ registro

Santo Antônio do Leverger

Recriada pela Lei nº 4.279 de 29/12/1980

27/02/1999 - Reinstalação

São Félix do Araguaia

Lei nº 4.004

25/09/1982

São José do Rio Claro

Lei nº 5.162 de 21/10/1987

19/03/1990

São José dos Quatro Marcos

Lei nº 5.162 de 21/10/1987

29/11/1992

Sapezal

Lei Complementar nº 133 de 03/09/2003

19/12/2003

Sinop

Lei nº 4.716 de 05/07/1984

13/9/1985

Sorriso

Lei nº 5.162 de 21/10/1987

19/12/1992

Tabaporã

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Fev/2005 (previsão)

Tangará da Serra

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

09/07/1983

Tapurah

Lei Complementar nº 174 de 21/06/04

Mar/2005 (previsão)

Terra Nova do Norte

Lei Complementar nº 135 de 25/09/2003

21/05/2004

Torixoréu

Lei nº 5.162 de 21/10/1987

Abr/2005 (previsão)

Várzea Grande

Lei nº 4.004 de 30/06/1978

18/12/1984

Vera

Lei Complementar nº 166 de 13/04/04

Abr/2005 (previsão)

Vila Bela da Santíssima
Trindade

Lei 5.371 de 01/11/1988

22/12/2003

Vila Rica

Lei Complementar nº 46 de 29/06/1998

25/09/1998
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MATO GROSSO. MAPA DAS COMARCAS –
DIVISÃO JURISDICIONAL (2004).

Entrância Especial
Terceira Entrância
Segunda Entrância
Primeira Entrância
Comarca não instalada

Comarca

Município

Entrância Especial

Comarca

Município

Segunda Entrância

01 Cuiabá

Cuiabá, Acorizal

12 Barra do Bugres

Barra do Bugres, Porto Estrela

02 Várzea Grande

Várzea Grande, Nossa Senhora do
Livramento

13 Colider*

Colider

14 Jaciara

Jaciara, São Pedro da Cipa

03 Rondonópolis

Rondonópolis, São José do Povo

15 Juína* (Jurisdiciona a Comarca de

Juína, Castanheira, Juruena

Colniza)

16 Mirassol D’Oeste* (Jurisdiciona a

Terceira Entrância
04 Alta Floresta

Alta Floresta, Carlinda

05 Barra do Garças* (Jurisdiciona a

Barra do Garças, Araguaiana, General
Carneiro, Pontal do Araguaia

Comarca de Torixoréu e Novo São
Joaquim)

06 Cáceres

Cáceres, Curvelândia

07 Diamantino

Diamantino, Alto Paraguai

08 Primavera do Leste

Primavera do Leste, Santo Antônio
do Leste

09 Sinop* (Jurisdiciona a Comarca de

Sinop, Santa Carmem

Vera)

10 Sorriso* (Jurisdiciona a Comarca de

Sorriso, Boa Esperança do Norte***

Nova Ubiratã)

11 Tangará da Serra
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Mirassol D’Oeste, Glória D’Oeste

Comarca de Porto Esperidião)

17 Nova Xavantina*

Nova Xavantina

(Jurisdiciona a Comarca de
Campinápolis)

18 Pontes e Lacerda

Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste,
Vale de São Domingos

19 Poxoréo

Poxoréo

Comarca

Município

Primeira Entrância

Comarca

Município

Primeira Entrância

20 Água Boa

Água Boa, Cocalinho, Nova Nazaré

64 São José dos Quatro Marcos

São José dos Quatro Marcos

21 Alto Araguaia

Alto Araguaia, Araguainha, Ponte
Branca

65 Sapezal

Sapezal

66 Terra Nova do Norte

Terra Nova do Norte, Nova Guarita

22 Alto Garças

Alto Garças

67 Vila Bela da SS. Trindade

Vila Bela da SS. Trindade

23 Alto Taquari

Alto Taquari

68 Vila Rica

24 Apiacás

Apiacás

Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, Santa
Terezinha, São José do Xingu

25 Araputanga

Araputanga, Indiavaí, Reserva do
Cabaçal

26 Arenápolis

Arenápolis, Nova Marilândia
Santo Afonso

27 Aripuanã

Aripuanã, Rondolândia

28 Brasnorte

Brasnorte

29 Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis

30 Campo Verde

Campo Verde

31 Canarana

Canarana

32 Chapada dos Guimarães

Chapada dos Guimarães

Comarca não instalada
69 Campinápolis** (Comarca

Campinápolis

não instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Nova Xavantina)

70 Colniza** (Comarca não instalada,

Colniza

jurisdicionada pela Comarca de Juína)

71 Confresa** (Comarca não instalada,

Confresa

jurisdicionada pela Comarca de Porto
Alegre do Norte)

72 Itaúba** (Comarca não instalada,

(Jurisdiciona a Comarca de Nova
Brasilândia)

Itaúba, Nova Santa Helena

jurisdicionada pela Comarca de
Colider)

33 Cláudia

Cláudia, União do Sul

34 Comodoro

Comodoro, Campos de Júlio, Nova
Lacerda

35 Cotriguaçu

Cotriguaçu, Juruena

74 Matupá**

Matupá

36 Dom Aquino

Dom Aquino

75 Nova Brasilândia** (Comarca

Nova Brasilândia, Planalto da Serra

37 Feliz Natal

Feliz Natal

38 Guarantã do Norte

Guarantã do Norte, Novo Mundo

39 Guiratinga

Guiratinga, Tesouro

40 Itiquira

Itiquira

41 Jauru

Jauru, Figueirópolis D’Oeste

42 Juara

Juara

43 Juscimeira

Juscimeira

44 Lucas do Rio Verde* (Jurisdiciona

Lucas do Rio Verde

a Comarca de Tapurah)

73 Marcelândia** (Comarca não

não instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Chapada dos Guimarães)

76 Nova Olímpia** (Comarca

77 Novo São Joaquim** (Comarca

78 Nova Ubiratã** (Comarca não

79 Porto Esperidião** (Comarca

Nortelândia

47 Nova Canaã do Norte

Nova Canaã do Norte

48 Nova Monte Verde

Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes

instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Porto dos Gaúchos)

49 Nova Mutum

Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato

81 Tapurah** (Comarca não instalada,

50 Paranaíta

Paranaíta

51 Paranatinga

Paranatinga, Gaúcha do Norte

52 Pedra Preta

Pedra Preta

53 Peixoto de Azevedo* (Jurisdiciona

Peixoto de Azevedo, Matupá

Porto Alegre do Norte, Canabrava do
Norte

(Jurisdiciona a Comarca de Confresa)

56 Porto dos Gaúchos* (Jurisdiciona
a Comarca de Tabaporã)

Porto Esperidião

não instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Mirassol D’Oeste)

80 Tabaporã** (Comarca não

jurisdicionada pela Comarca de Lucas
do Rio Verde)

82 Torixoréu** (Comarca não

Tabaporã

Tapurah, Ipiranga do Norte,
Itanhangá
Torixoréu, Ribeirãozinho

instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Barra do Garças)

83 Vera** (Comarca não instalada,

55 Porto Alegre do Norte*

Nova Ubiratã

instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Sorriso)

46 Nortelândia

Poconé

Novo São Joaquim

não instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Barra do Garças)

Nobres

54 Poconé

Nova Olímpia, Denise

não instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Barra do Bugres)

45 Nobres

a Comarca de Matupá)

Marcelândia

instalada, jurisdicionada pela
Comarca de Colider)

Vera

jurisdicionada pela Comarca de
Sinop)

Porto dos Gaúchos
Novo Horizonte do Norte

57 Querência

Querência

58 Ribeirão Cascalheira

Ribeirão Cascalheira, Bom Jesus do
Araguaia, Serra Nova Dourada

59 Rio Branco

Rio Branco, Lambari D’Oeste, Salto
do Céu

60 Rosário Oeste

Rosário Oeste, Jangada

61 Santo Antônio de Leverger

Santo Antônio de Leverger, Barão de
Melgaço

62 São Félix do Araguaia

São Félix do Araguaia, Alto Boa Vista,
Luciara, Novo Santo Antônio

63 São José do Rio Claro

São José do Rio Claro, Nova Maringá

Nota:
* Comarca jurisdicionante de outra Comarca não instalada.
** Comarca não instalada, jurisdicionada por outra já instalada.
*** Mandado de Segurança Individual nº 2.342 concedeu a segurança para suspender a executoriedade
la Lei nº 7.264/2000 de emancipação do município de Boa Esperança do Norte, bem como para
declarar inconstitucional a Lei Complementar estadual nº 43/96 por afrontativa ao art. 178 da
Constituição Estadual.
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Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT
Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Alta Floresta.

Foto: Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Alto Taquari.

Fórum da Comarca de Barra do Bugres.
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Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT
Foto: Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Campo Verde.

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Comodoro.

Fórum da Comarca de Guarantã do Norte.
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Foto: Arquivo TJ/MT
Foto: Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Jaciara.

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Nobres.

Fórum da Comarca de Nova Monte Verde.
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Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT
Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Nova Mutum.

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Poconé.

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos.
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Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT
Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Poxoréo.

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Primavera do Leste.

Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira.
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Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT
Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Sinop.

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Fórum da Comarca de Sorriso.

Fórum da Comarca de Várzea Grande.
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10 Dr. José Geraldo da Rocha Barros Palmeira
11 Dr. Fernando Miranda Rocha
12 Dr. Evandro Stábile*
13 Drª. Maria Erotides Kneip Macêdo
14 Dr. Márcio Vidal – J. D. Subst.
de 2º Grau de Jurisdição*
15 Dr. Luiz Carlos da Costa

18

19

16 Drª. Graciema Ribeiro de Caravellas
17 Dr. Círio Miotto
18 Dr. Pedro Sakamoto
19 Dr. Rondon Bassil Dower Filho
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J. D. Subst. de 2º Grau de Jurisdição
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23 Dr. Alberto Ferreira de Souza
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*Promovido a Desembargador
em 16 de dezembro de 2004 com
posse prevista para janeiro de 2005.

JURISDIÇÃO DE 1º GRAU

141

142

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS
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25 Dr. Rui Ramos Ribeiro –
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26 Dr. Cezar Francisco Bassan
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45 Dr. Marcos José Martins de Siqueira
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47 Dr. Cleber Freire da Silva Pereira
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*Promovido a Desembargador
em 16 de dezembro de 2004 com
posse prevista para janeiro de 2005.
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48 Drª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
49 Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
50 Drª. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
51 Dr. Irênio Lima Fernandes
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64 Dr. Nelson Dorigatti
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72 Drª. Ester Belém Nunes Dias
73 Drª. Lúcia Peruffo
74 Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
75 Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
76 Dr. Aristeu Dias Batista Vilella
77 Dr. Luís Aparecido Bertolucci Júnior
78 Dr. Alexandre Elias Filho
79 Drª. Anglizey Solivan de Oliveira
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81 Dr. Pedro Pereira Campos Filho
82 Dr. Paulo Roberto da Silva Pedroso
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Foto: Arquivo TJ/MT

96 Drª. Adair Julieta da Silva
97 Dr. José Luiz Leite Lindote
98 Dr. Francisco Alexandre
Ferreira Mendes Neto
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100 Drª. Ana Cristina da Silva Abdalla
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103 Drª. Amini Haddad Campos
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104 Drª. Celia Regina Vidotti

Foto: Arquivo TJ/MT

105 Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto
106 Dr. Lidio Modesto da Silva Filho
107 Dr. Rodrigo Roberto Curvo
108 Dr. Hildebrando da Costa Marques
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109 Dr. Ronaldo Ribeiro de Magalhães
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*Até o fechamento desta edição
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COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO – CEJA

O

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
sempre atento ao atendimento às necessidades
e anseios da sociedade mato-grossense no
que se refere à prestação jurisdicional em
suas mais variadas áreas de atuação, instituiu a Comissão
Estadual Judiciária de Adoção do Estado de Mato Grosso
– CEJA, como organismo auxiliar da Justiça. O cerne das
preocupações dessa Comissão diz respeito a uma séria
questão social, a das crianças “desamparadas, segregadas e
eternizadas nas instituições de amparo, seja pela incapacidade
de gerência das famílias, sua existência, suas diﬁculdades
ﬁnanceiras, a falta de emprego, a desestrutura familiar,
dentre outros motivos” (Histórico da CEJA, mar. 2004,
p. 1). Essas crianças, por motivos adversos e independentes
de sua vontade, são obrigadas a se privar do convívio da
instituição familiar, passando a viver em abrigos públicos
ou privados, assim como sofrendo as penalidades advindas
dos desvios decorrentes do processo de adoção. Mesmo
estando amparadas pela legislação brasileira, a situação
dessas crianças, até então, não era regulamentada no âmbito
estadual, principalmente no que se refere à adoção por
estrangeiros residentes ou domiciliados fora do território
nacional, os quais passaram a demonstrar um claro interesse
na adoção de crianças não só brasileiras, mas também
daquelas oriundas dos chamados países de Terceiro Mundo.
Ciente dessa nova necessidade, o Tribunal de Justiça resolveu
instituir, no Estado de Mato Grosso, a Comissão Estadual
Judiciária de Adoção – CEJA, conforme a permissão do artigo
52, da Lei nº 8.069/90.
Esta Comissão tem a incumbência de, previamente,
analisar os pedidos de adoção, fornecendo o Certiﬁcado de
Habilitação aos requerentes, sejam eles brasileiros natos ou
estrangeiros, residentes ou domiciliados fora do território
nacional.
A CEJA foi instituída pelo Provimento nº 27 de 5 de
dezembro de 1996, publicado no Diário da Justiça do Estado
de Mato Grosso, em 11 de dezembro de 1996. A Comissão
Estadual Judiciária de Adoção passou a funcionar, a partir de
março do ano de 1997, diretamente vinculada à Corregedoria
Geral da Justiça, tendo por composição: Membros Natos:
Desembargador José Ferreira Leite – Presidente e Corregedor
Geral; Juiz Titular da Vara da Infância e Juventude de
Cuiabá – Dr. Donato Fortunato Ojeda; Membros indicados:
Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, Desembargador
Antonio Bitar Filho e Juiz da Vara Especial da Infância
e Juventude de Várzea Grande – Dr. João Ferreira Filho;

Membros do Ministério Público Estadual: Dr. Waldemar
Rodrigues dos Santos Júnior – Subprocurador de Justiça, e
o Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado – Promotor de Justiça;
Belª Suseth T. Metello Taques Lazarini – Secretária (designada
através da Portaria nº47/97, de 17/03/1997) e Srª Mariney
Constantina da Silva – Secretária Assistente.
A primeira Diretoria da CEJA ﬁcou, através do citado
ofício, com a seguinte composição:
Presidente  Desembargador José Ferreira Leite
– Corregedor Geral da Justiça.
Vice-Presidente  Desembargadora Shelma
Lombardi de Kato.
Membros Titulares  Desembargador Antônio Bitar
Filho, Dr. Donato Fortunato Ojeda – Juiz de Direito da Vara
Especializada da Infância e da Juventude de Cuiabá, pelo Dr.
João Ferreira Filho – Juiz de Direito da Vara Especializada da
Infância e da Juventude de Várzea Grande-MT; Dr. Waldemar
Rodrigues dos Santos Júnior – Subprocurador Geral de
Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado – Promotor de
Justiça da Vara Especializada da Infância e da Juventude de
Cuiabá (Ofício nº 06/97/CGJ, p. 1).
Uma vez superadas as diﬁculdades iniciais de espaço
físico e mobiliário, bem como no que concerne aos recursos
humanos condizentes à necessidade da Comissão (Assistente
Social e Psicólogo), visto que, à época da implantação não
havia disponibilidade desses proﬁssionais, contou a Comissão
com o apoio incondicional da equipe inter-proﬁssional
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
do Tribunal de Justiça, que ofereceu suporte necessário à
Comissão nos procedimentos internos.
Paralelamente a essas diﬁculdades iniciais, a Comissão
elaborou o Regimento Interno, a ﬁm de regulamentar as suas
ações e atribuições. Seu Regimento Interno foi aprovado em
21 de março de 1997, em sessão extraordinária da Comissão, e
publicado no Diário da Justiça aos 4 de abril de 1997.
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O Provimento nº 27/96-CM (que criou a CEJA), em seu
artigo 3º, parágrafo 1º, deﬁniu a sua composição: Corregedor
Geral da Justiça, dois Desembargadores do Tribunal de
Justiça, Juiz Titular da Vara da Infância e da Juventude de
Cuiabá, Juiz Titular da Vara da Infância e Juventude de Várzea
Grande, Procurador da Justiça, Promotor de Justiça junto a
Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, por um mandato de
dois anos.
Além de analisar os pedidos de adoção e emitir o
Certiﬁcado de Habilitação aos pleiteantes que estiverem
rigorosamente de acordo com as exigências legais, coube
à Comissão organizar um cadastro geral uniﬁcado
envolvendo os Juizados da Capital e os das Comarcas do
Estado, possibilitando não só sua atualização imediata,

Equipe atual da Comissão Estadual
Judiciária de Adoção (CEJA),
em visita à comunidade.
Acervo fotográﬁco do TJ/MT – CEJA.
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como o cadastramento dos pedidos de adoção, tornando,
assim, disponível o nome e as características das crianças e
adolescentes a serem adotados. O fruto deste trabalho foi
a montagem de um Banco de Dados Central, contendo as
normas gerais e comuns para todos os cadastramentos, bem
como tornou de conhecimento dos integrantes da rede os
pareceres pertinentes aos estudos psicossociais necessários
à Vara Especializada da Infância e da Juventude, pelo
Provimento nº 19/96 CGJ, baixado pelo Desembargador
Wandyr Clait Duarte, então Corregedor Geral da Justiça.
Os trabalhos da CEJA estão fundamentados na Convenção
de Haia, na Constituição Federal, no Código Civil, no
Estatuto da Criança e do Adolescente e no próprio Regimento
Interno buscando oferecer um melhor atendimento e
acompanhamento às crianças e adolescentes que estão sob sua
ﬁscalização.
No ano de 2000, a Comissão, sob a presidência do
Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, iniciou
uma campanha intitulada “Adotar é Legal”, com o objetivo
de esclarecer a sociedade sobre a questão da adoção, bem
como estimulá-la na prática dessa ação. Em 2001, foi lançada
a “Cartilha de Adoção”, contendo explicações básicas sobre
os procedimentos a serem adotados por aqueles que desejem
praticar a adoção.
Paralelamente a essa ação, no ano de 2004, a Comissão
está trabalhando no projeto da Adoção Tardia, ou seja, aquela
que tem como alvo crianças com mais de dois anos de idade
que, em geral, não conseguem mais ser adotadas, pois a
preferência dos pretendentes é por recém-nascidos.
No momento atual a Comissão está empenhada na
atualização e no relançamento ampliado da “Cartilha de
Adoção”, incluindo o papel dos Conselhos Tutelares de

cada município, aos quais cabe zelar para que o Estatuto
da Criança e do Adolescente seja rigorosamente seguido, e
apontando como prioridade a família biológica, aquela que
gerou as crianças, procurando dar-lhes o apoio necessário
(acompanhamento psicológico e de uma Assistente Social
ou, ainda, encaminhamentos a programas de proteção e
orientação a alcoólatras e toxicômanos). Com essa ação
objetiva-se que as crianças permaneçam com suas famílias
de origem, estimulando-as a assumir o papel de gestoras e
responsáveis pelos menores. Somente quando esgotados todos
os recursos e não sendo mais possível manter as crianças e
adolescentes no interior do seu núcleo familiar originário,
é que se utiliza o recurso jurídico subsidiário de proteção e
encaminhamento à adoção.
Na avaliação da Belª Suseth T. Metello Taques Lazarini,
hoje Diretora-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, constante de histórico elaborado em março de 2004
(p. 4), “cabe registrar que o Instituto, embora jurídico, adentra
no mais profundo sentimento humano, melhor seria que

as nossas crianças não fossem abandonadas, que pudessem
realizar seu sonho e sua vocação, de ser uma pessoa que ama e
é amada por seu semelhante” (ibid.).
O trabalho humanitário desenvolvido pela Comissão é
prenhe de experiências e vivências no campo social, o que
gratiﬁcou seus integrantes, conforme observa a Diretora Geral
do TJ/MT:
Como servidora de carreira do Poder Judiciário do Estado
de Mato Grosso, temos que registrar que a experiência
nos engrandeceu como proﬁssional e mais ainda como
ser humano, partindo-se do pressuposto de que a análise
do instituto jamais deve estar distanciada do fato de que
a família deve ser sempre vista como núcleo de afeto e,
neste particular, a família adotiva está inserida em um
contexto muito mais amplo e complexo, composto de
grupos informais de pessoas, de associação, de escolas, entre
outros, com os quais a família adotiva interage diariamente
(Histórico CEJA, 2004, p. 3).
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Uma 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 e1914, 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 que tivemos acesso, datada de 15 de
julho de 1914.
Em sessão ordinária de 30 de maio de 1913, foi lido um
ofício do Dr. 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:

Foto: 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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Atendendo com satisfação às justas ponderações do Exmº
Sr. Presidente deste Tribunal, até hoje inutilmente repetidas,
o atual Governo providenciou para que seja prontamente
iniciada a publicação dos Annaes” do mesmo Tribunal.
Solicitando-vos, entretanto, Srs. Deputados, para útil ﬁm, a
inclusão de uma conveniente verba no próximo orçamento,
faço meus os seguintes conceitos exarados em relatório pelo
mesmo ilustrado Chefe do Supremo Tribunal: ‘Continua a
ser uma lacuna muito sensível para todos quantos, no Estado,
se consagram às lides forenses, a falta da publicação aos
Annaes do Tribunal, isto é, de todos os julgados proferidos
durante cada ano judiciário, como se pratica a generalidade
dos Tribunais dos diferentes Estados da Federação. Só
com esta publicação logrará o Tribunal de 2ª Instância do
Estado, ter organizado e ao alcance dos interessados, sejam
Juízes, Advogados, Promotores de Justiça etc, o seu corpo de
Jurisprudência.

Primeira fase
dos Anais Forenses



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:
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 – juizes, de primeira e segunda Instância, promotores
ou advogados – que encontram, por vezes, diﬁculdade
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).
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Em Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa, o
Presidente do Estado (APMT, 1924, p. 3), tornou pública essa
notícia:

Primeiro Volume dos Anais Forenses do
Estado de Mato Grosso (1922). Acervo do
Memorial do Judiciário Mato-grossense.
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Sob os auspícios do Governo do Estado e direção dos Exmºs
Srs Desembargadores José de Mesquita, Procurador Geral
do Estado, e de Palmyro Pimenta, Juiz de Direito de Rosário
Oeste, foram publicados os dois primeiros volumes dos
‘Annaes Forenses’, vasta coletânea de Acórdãos proferidos
pelo Tribunal da Relação no decurso respectivamente de 1921
e 1922.

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
freqüentes 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).

Na obra Um olhar distante, o Desembargador António
de Arruda (1997, p. 102-106) elucida alguns aspectos muito
interessantes dessa segunda fase:

Segunda fase
dos Anais Forenses



Em 1951, o Desembargador António 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,

Na Escola Industrial de Cuiabá, foi também publicado o
volume relativo a 1952, ﬁcando o de 1953 sob o encargo
da Tipograﬁa Rui Barbosa, de Campo Grande. No entanto,
houve atraso nessas publicações, o que me levou a recorrer
a uma empresa realmente especializada no ramo. Por
isso, entrei em entendimento com a gráﬁca da Revista dos
Tribunais, órgão oﬁcial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que publicou os demais volumes dos nossos “Anais Forenses”.
No preâmbulo do volume correspondente ao ano de 1952,
além de algumas explicações sobre os óbices até então
enfrentados, aduzi: O reaparecimento dos Anais Forenses,
com os acórdãos de 1950 produziu geral satisfação em
todo o Estado. Juízes, advogados e membros do Ministério
Público foram pródigos nas suas manifestações de estímulo à
iniciativa que se dispunha a por novamente em circulação a
tradicional coletânea. De outros Estados e da Capital Federal,
muitos juristas e proﬁssionais do foro também se dignaram a
honrar-nos com seus aplausos, interessando-se na aquisição
da revista. Tais pronunciamentos são de molde a animar-nos
a prosseguir na árdua tarefa que encetamos por delegação do
Tribunal.
[...] A mudança da publicação dos Anais para a Revista dos
Tribunais ensejou amistosa correspondência entre mim e o
representante dessa empresa, o Dr. Rubens Vandoni. Sugeriume ele, logo de início, que mudasse o nome dos Anais para
Revista dos Tribunais de Mato Grosso, pois a publicação
abrangia as decisões dos dois Tribunais então existentes
no Estado. Não acolhi a sugestão, preferindo manter a
denominação já consagrada pelo uso e pelo renome que a
revista granjeara. Desse intercâmbio resultou o oferecimento
da direção da Revista dos Tribunais para que esta se tornasse
oﬁcialmente o órgão divulgador da jurisprudência de Mato
Grosso, à semelhança do que já se vinha praticando com
relação ao Tribunal de Justiça do Paraná. Assim, desde 1955,
os acórdãos do nosso Tribunal passaram a ter agasalho
permanente nas páginas do grande mensário paulista,
obtendo uma difusão que de outro modo diﬁcilmente
atingiriam.
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Diante dessa decisão, pareceu-me conveniente continuar
com os Anais Forenses mas limitando-os apenas aos acórdãos
anteriores ao qüinqüênio 1950-1954, em que houve a
devida publicação. Em 1960, saiu, pois, o volume de número
XXIV com a jurisprudência selecionada de 1948-1949. Meu
intuito era prosseguir nessa divulgação regressiva até 1939,
permitindo o encontro com a primeira fase da coletânea, de
modo a oferecer acesso às decisões do Tribunal, a partir de
1921, quando o idealismo dos Desembargadores Mesquita e
Palmyro deu começo à iniciativa. Infelizmente, com minha
transferência para o Rio, em 1960, não foi possível ultimar
o plano. Entretanto, mais tarde, o Tribunal de Justiça, sob
a presidência do Desembargador Leão Neto do Carmo,
resolveu restaurar a publicação dos Anais Forenses, em nova
fase, dirigidos pelos Desembargadores João Antonio Neto e
Dr. Pedro Valle, saindo o número 1, em 1968.
Além da Jurisprudência, os Anais, sob minha direção,
publicaram também matéria doutrinária, como um artigo
do Desembargador José de Mesquita intitulado “A suspeição
de natureza íntima” (volume XX). Ainda do Desembargador
Mesquita divulguei, no volume XXIV, uma relação dos
Presidentes do Tribunal, com indicação dos respectivos
nomes, período de exercício e algumas observações. Essa
relação foi publicada nos Anais em sua fase inicial, abarcando
o período de 1874, data da instalação do Tribunal, a 1940
e que completei, nos mesmos moldes, com acréscimo dos
Presidentes que exerceram o mandato entre 1941 e 1958.
Publiquei também nos Anais uma série de cinco artigos sobre
‘Questões controvertidas do Código de Processo Civil’. Nesses
trabalhos focalizei as controvérsias que vinham ocorrendo
na interpretação de vários dispositivos da lei processual, com
citação de julgados que adotaram uma ou outra das teses
divergentes. A notícia de um desses artigos inserta no Archivo
Judiciário, revista existente na época, fez com que me fosse
solicitado, pelo Dr. Guilherme Estelita, então Juiz de Direito
do antigo Distrito Federal e meu professor na Faculdade de
Direito. Enviei-lhe os artigos já publicados, explicando-lhe
que estava estendendo a pesquisa para os Códigos Civil, Penal
e Processo Penal, bem como para a Constituição de 1946.
Daí resultou uma troca de cartas entre nós e numa delas
ele me informou ter conversado sobre os meus trabalhos
com o Diretor da Freitas Bastos, que se mostrou interessado
em conhecê-los e possivelmente publicá-los. [...] Com essa
revisão o tempo foi passando, sobreveio minha mudança para
o Rio de Janeiro e todo aquele vasto projeto que absorveu
grande parte de minhas preocupações durante alguns anos
ﬁcou reduzido a um montão de folhas amarelecidas que se
tornaram inúteis com a paralisação do trabalho.

Página 167:

Capa do livro No limiar dos 90 anos, de António de Arruda (2001).
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Terceira fase
dos Anais Forenses



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 Antonio Neto e Dr. Pedro Valle, vindo
à público o de nº 1 no ano de 1968. Ao implementar essa
asseverou o Desembargador Presidente:

Desembargador João Antônio
Neto. Acervo da Galeria de
Presidentes do Memorial do
Judiciário Mato-grossense.

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 tão-somente com a platônica expressão
de idéias 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:

Quarta fase
dos Anais Forenses

‘Com a velha capa negra, desbotada
pelo tempo da dura proﬁssão,
Vi-o buscar a última pousada,
Adormecido, e frio, em seu caixão.



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’.
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 Antonio 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 eloqüente 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, n. I,
1968).

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Reﬂetia na face fatigada
Quanto em vida guardou no coração,
Na rude faina mal recompensada,
Das pedradas zurzidas sem razão.

Lançamento do volume n° 84 dos Anais Forenses (1° de maio de 2004).

A terceira fase foi reiniciada em 1991, frutífera e se
mantém contemporaneamente. A gestão responsável pela
reativação desse importante periódico foi a de 1991-1993,
quando a Presidente do Tribunal, Desembargadora Shelma
Lombardi de Kato (2004), não mediu esforços no sentido de
dinamizar a publicação. Na 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. Nessa
ocasião, no dia 1º de maio de 2004, a Desembargadora Shelma
Lombardi de Kato pronunciou discurso alusivo ao evento:
Eminente Presidente;
Dignos e Ilustres Desembargadores;
Senhores Magistrados;
Prezados servidores do Poder Judiciário;
Senhoras e Senhores:
Na condição de Presidente da Comissão de Publicação,
cumpre-me a honra de fazer a entrega ao Presidente do
Egrégio Tribunal de Justiça, Des. José Ferreira Leite, do
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Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

Anais Forenses, volume nº 84,
acompanhado de cd-rom.
Capa: Julio César Barbosa

exemplar n° 84 dos ANAIS FORENSES DO TJ/MT, em sua
nova e recente edição.
Ao fazê-lo, registro, por importante, que o referido
compêndio traduz centenas de horas de inﬁndável labor
de juízes de 1 ° grau, prolatores das decisões recorridas,
dos Desembargadores integrantes das Câmaras Cíveis e
Criminais, Isoladas e Reunidas, e do E. Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, em sua composição plenária.
Nas páginas do presente repertório de jurisprudência, cada
um de nós, a cada decisão proferida, dedicou paciencioso
estudo para realizar a justiça possível, ora corrigindo desvios,
ora restabelecendo direitos violados, com o ﬁm supremo de
assegurar o bem comum e a paz social.
No primoroso artigo publicado na revista Tribuna da
Magistratura, “Efeito Vinculante dos Julgados da Corte
Suprema e dos Tribunais Superiores”, em oposição à súmula
vinculante, o insigne Des. Dinio de Santis Garcia, do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, penetrando nos
meandros da magna tarefa de julgar, qualiﬁcou-a como o ato
humano mais dramático. Assiste-lhe toda razão.
Se o que se impõe ao julgador é a aplicação da Lei conforme
os ditames da Justiça, ingente e árdua é a missão de julgar. Ao
decidir, o juiz vale-se de inúmeros recursos hermenêuticos,
no qual se abrem múltiplas possibilidades de escolha. O
julgador não é pois, mero repetidor, ou boca-da-lei; seguindo
visão superada. A ele compete examinar com profundidade
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a questão posta nos autos; ser arguto observador dos fatos
sociais em constante mutabilidade; ﬁnalmente, cumprelhe assegurar o progresso das instituições democráticas e a
felicidade dos jurisdicionados. A construção do Direito dá-se
também pelas decisões judiciais.
Sob tal perspectiva, a divulgação da jurisprudência deste E.
Tribunal cumpre, em certo sentido, função institucional do
Poder Judiciário, como contribuição ao aprimoramento da
prestação jurisdicional em favor da sociedade.
Imperioso é também que se enfatize a colaboração dos nossos
assessores, além da imprescindível e relevante contribuição
dos servidores elencados na página 483 da revista. Merece
especial destaque a valiosa contribuição do Departamento
Gráﬁco do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o
aperfeiçoamento técnico dos Anais. São eles:
Servidores: Cristiano Mota Drosghic, Vânia Mazarello
Monteiro da Silva Benites, Maristela Figueiredo Costa Ricci.
Revisão Gráﬁca: Ana Cristina Garcia de Castro, Márcia
Cristina Menezes, Marco Aurélio Arcanjo Lopes, Mirian
Cristine Lopes da Silva, Rosângela Maria Pasini Moraes.
Diagramação e Arte-Final: Anderson Domingues Augusto,
Augusto Oliveira Aguiar, Edílson de Oliveira e Fernando
Turi Marques. Capa: Júlio César Barbosa. Diretora do Depto.
Gráﬁco: Randis Mayre.
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Finalizando, rendemos as mais justas e merecidas
homenagens ao Eminente Des. João Antonio Neto, por seu
imarcescível amor à Justiça, que o colocou há décadas à
frente deste importante repertório jurisprudencial, e cujos
passos procuramos seguir, ainda que tropegamente.
As mesmas homenagens são nesta oportunidade dirigidas
à Augusta Presidência desta Corte, pelo apoio recebido na
realização de todos os trabalhos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
longo dos seus 130 anos de existência, esteve empenhado
em registrar, divulgar e resgatar os trabalhos forenses,
assim como a memória do Judiciário, oportunizando aos
interessados, sejam eles Advogados, Juízes, Promotores
locais ou de outras regiões do Brasil, um manancial de
Jurisprudência.
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Primeiro exemplar do Diário da
Justiça (1975). Acervo do Memorial
do Judiciário Mato-grossense.

Diário da Justiça do
Estado de Mato Grosso



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 aos 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 do Dr. Arquimedes Pereira Lima. Muitas
vezes, por falta de espaço no periódico, os feitos judiciais
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deixavam de ser publicados, ocasionando inúmeras críticas,
visto que alguns destes, ao se tornarem públicos, já não mais
atingiam seus objetivos precípuos.
Com a transformação da Imprensa Oﬁcial em autarquia,
em 1976, foi possível a criação do Diário da Justiça em
caderno separado.
Daquela data até hoje, o Diário de Justiça circula com
regularidade, publicando exclusivamente matérias de cunho
judiciário. Segundo um dos grandes incentivadores da criação
do Diário da Justiça, Dr. José Ferreira de Freitas, na 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
pelo Dr. José Ferreira de Freitas).

ANAIS FORENSES DO ESTADO DE MATO GROSSO
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INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: 1984-2004

A

informatização do Tribunal de Justiça data
da década de 1980, quando foi pela primeira
vez projetada a introdução da informatização
de 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, através 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 estava voltado para a
movimentação dos processos cíveis e criminais, dando
início ao processo de digitação, bem como, o treinamento de
servidores da Casa, servindo de modelo para o Tribunal de
Contas e Assembléia Legislativa, cujo trabalho foi implantado
na gestão do Dr. Aroldo Alves de Campos, do CEPROMAT.
‘A informática adentrava à Corte de Justiça para dinamizar
os seus trabalhos, resguardada a faceta humana’, como
bem ressaltou o mesmo Desembargador Benedito Pereira
do Nascimento, em discurso pronunciado por ocasião da
inauguração dos serviços de informática, no dia 20 de agosto
de 1984:
“Todos sabemos do signiﬁcado e do valor da tecnologia
na atividade humana hoje – mas ela, por si só, não resolverá
jamais os problemas do homem, como ser também espiritual,
com a sua fé e a sua dor, com a sua paixão, suas ambições
e seu romantismo, até”. Ressalta o mesmo Presidente que
a utilização dos computadores no que se refere “à área
de 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
tele-processamento 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.
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 a demanda administrativa do
Tribunal, bem como o desenvolvimento de sistemas para o
controle de atividades tangentes à tramitação dos processos de
primeira e segunda instância. Foram informatizados alguns
setores, como o da folha de pagamento, área de controle
de estoque e a de concursos públicos. Para isso, foram
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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 colocação de 2 terminais e 2 impressoras. Como meta,
esse sistema de informatização deveria servir, no futuro,
para interligar todas as Comarcas, via tele-processamento
(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
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 que a área
de informática sofreu a primeira grande remodelação no
sentido de atualização de seus sistemas através de aditivo no
contrato anteriormente efetivado com a ﬁrma EDISA, visando
a 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. Um outro avanço se deu com a informatização
do sistema de distribuição de processos aos Desembargadores,
o que agilizou a tramitação dos feitos tornando-a, ao
mesmo tempo, mais transparente. Segundo a Presidente,
Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, a informatização
do Tribunal de Justiça
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).

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: a do
acompanhamento dos processos nas Comarcas e no Tribunal
de Justiça; a da oferta de informações processuais aos
operadores jurídicos; a de ﬁscalização e consulta realizada
pela Corregedoria-Geral da Justiça; a de informatização e
modernização do parque gráﬁco e de seus serviços; a de troca
de informações entre o Tribunal e as Comarcas. Segundo
avaliação expressa em relatório,
o projeto atendia à solicitação do Presidente, Desembargador
Licínio Carpinelli Stefani, quanto ao seu desejo de uma
justiça mais rápida e eﬁciente. Mas que fosse moderna o
bastante para atender às aspirações da cidadania e para
acabar com as angústias do Judiciário. Deveria possibilitar
que qualquer processo em 1ª a e 2ª Instâncias pudesse ser
acompanhado em todos os seus andamentos. E permitir a
criação de um grande sistema de informações (Relatório
1995/1997).

Inauguração do primeiro
Sistema Integrado para a
Informatização do Poder
Judiciário do Estado de Mato
Grosso. Relatório do biênio
95/97. p. 22.
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Foto: Arquivo TJ/MT

Seminário de Segurança da Informação do Poder Judiciário, realizado em
junho de 2003.
Página 173:

Implantação dos serviços de computação eletrônica do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso. Relatório da Gestão 83/84.

Essas pretensões demandaram uma 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
que, segundo o mesmo Relatório, “Moderno, avançado é
o programa de gestão de 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.
Nenhum processo foge ao seu controle”. 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 “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”. Além desses avanços no
setor, 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 e outros.
Mediante semelhante avanço, foram necessárias algumas
alterações na Supervisão de Informática, que ﬁcou constituída
de cinco equipes: de Produção, de Treinamento, de Suporte
a Hardware, de Suporte à Rede e de Desenvolvimento. Cabia
ao setor de Treinamento a capacitação dos funcionários
do Tribunal quanto à utilização do sistema ou necessária
alimentação da base de dados a ser disponibilizada. No
cumprimento dessa meta, foram capacitados e treinados

234 servidores do Tribunal de Justiça, 33 servidores das
Comarcas e Juizados Especiais (Capital e Várzea Grande), 451
serventuários das Comarcas de todo o Estado e 7 servidores
do Departamento Gráﬁco.
A gestão 1997-1999 deu suporte e continuidade às
ações modernizadoras implementadas na gestão anterior
com aquisições de novos equipamentos, implantações de
novos sistemas, como o Apolo, nas comarcas, substituindo
procedimentos manuais por métodos informatizados,
a reestruturação dos equipamentos dos gabinetes dos
Desembargadores, interligando o controle de processos no
Tribunal, e a utilização da Internet como fonte de Consulta
e a videoconferência entre os Desembargadores (Relatório
1997/1999). Recebeu da Associação dos Oﬁciais de Justiça
de Cuiabá, a título de doação, 6 microcomputadores
Pentium 166Mhz, 6 impressoras matriciais, 6 mesas para
computadores e 6 mesas para impressoras, para o Fórum
Cível de Cuiabá. Da Prefeitura Municipal de Araputanga
recebeu um imóvel para a Comarca de Araputanga, um
microcomputador Pentium 100 Mhz, um nobreak de 1 kva,
bem como outras melhorias.
A interligação do Tribunal de Justiça em rede foi
implementada na gestão 1999/2001, sob as Presidências dos
Desembargadores Wandyr Clait e Munir Feguri, quando
foi implantado o Projeto INTRANET. Por ele, foi criada
uma rede nos moldes da Internet, mas de uso exclusivo
do Poder Judiciário deste Estado, facilitando o acesso à
Internet durante 24 horas para as Comarcas, dinamizando o
ﬂuxo de informações e documentos entre elas e o Tribunal,
automatização, emissão e controle de guias do FUNAJURIS
nas Comarcas; Treinamento de servidores à distância;
protocolo geral uniﬁcado, entre outros. A implantação do
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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. Deuse, 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 e 88 lis, respectivamente, e também
foram adquiridos novos softwares e hardwares, acompanhado
da readequação do espaço físico do setor de informática
(Relatório 2001/2003).
Considerando que a tecnologia da informação passou por
uma revolução com o advento da Internet e tendo em vista
as novas tecnologias de desenvolvimento de sistemas, com
linguagens de programação baseadas na Web, os Sistemas
de Informação do Poder Judiciário estão passando por uma
atualização, bem como estão sendo desenvolvidos novos
sistemas com o intuito de otimizar os recursos do Poder
Judiciário, quer sejam humanos ou materiais. Os sistemas
estão integrados, permitindo um ﬂuxo maior das informações
gerenciadas, o que garante a diminuição dos serviços,
evitando os “re-serviços”, como é o caso da Gestão Financeira
e Funajuris, o Sistema Apolo integrado com o Sistema da
Corregedoria Geral da Justiça (Controle dos Relatórios de

Foto: Arquivo TJ/MT

Suporte Técnico Remoto representou para o Tribunal de
Justiça e para as Comarcas a pronta solução de problemas
técnicos. Na avaliação feita em Relatório (1999/2001), o
“atendimento técnico via comunicação é, sem sombra de
dúvidas, o meio mais eﬁcaz, produtivo e econômico para a
solução dos mais diversos problemas surgidos nas Comarcas e
no Tribunal de Justiça”.
Durante esta gestão, foram implantados os seguintes
projetos na área de informática, a exemplo da consulta
a Processos das Comarcas: Sistema de Protocolo e
Recebimento de Atos Processuais via INTERNET; INFOSEG
- Informações Processuais Interligados com o SSP-MT; 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, realizado
pelo Ministério da Justiça, através de rede nacional. Na
operacionalização do sistema INFOSEG com a Secretaria de
Segurança Pública, foram entregues computadores e aparelho
de fac-símile para os gabinetes dos Desembargadores, em 7 de
dezembro de 1999.
A 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.

176

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

Rede Corporativa. Foram substituídas 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.
Adequação da rede lógica, tanto do Tribunal de Justiça
como das Comarcas, que ainda está em andamento, visando o
aumento do número de equipamento, instalados.
Implantação de Rede Wireless (via rádio) dos Juizados
Especiais e Fórum da Várzea Grande com o Tribunal de
Justiça.
Construção do novo site do Poder Judiciário, com visual e
funcionalidades contemporâneos, o que garante uma melhor
navegabilidade entre as diversas páginas do site, bem como
a utilização de uma ferramenta mais ágil para a manutenção
das informações disponibilizadas na Internet – www.tj.mt.
gov.br/
E talvez o mais importante investimento, a capacitação
de técnicos e usuários dos sistemas, o que garante a
continuidade do progresso das tecnologias, bem como um
melhor aproveitamento por parte dos usuários, dos serviços
disponibilizados pela Supervisão de Informática.
Todo esse progresso está sendo realizado visando, não só
facilitar aos funcionários o desempenho das suas funções,
mas, principalmente, para poder oferecer à sociedade um
serviço mais célere e preciso, tornando o Poder Judiciário
de Mato Grosso mais eﬁciente na prestação da tutela
jurisdicional.

Produção: MTO – Marketing e Publicidade

Atividades Forenses e Estatísticos), DRH-Folha, Sistema de
Material e Patrimônio, entre outros.
A implantação da plataforma de correio corporativo
(Lotus Notes) 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 gerencia
o ﬂuxo interno de Ofícios, Comunicações Internas e
Informações, já em operação em diversos departamentos da
Secretaria do Tribunal de Justiça.
Essa evolução não aconteceu somente no aspecto
operacional dos sistemas. Funcionou como “mola propulsora”
para outros avanços no setor, haja vista os investimentos em
diversas áreas:
Interligação das Comarcas com o Tribunal de Justiça,
constituindo, assim, a Rede Corporativa do Poder Judiciário,
sendo que 90% das Comarcas do Estado estão conectadas ao
Tribunal de Justiça, através de links de banda larga (ADSL), e
as demais Comarcas onde não há essa tecnologia, estão sendo
adquiridos links através de satélites.
Atualização do parque de equipamentos instalados,
que estava obsoleto, sendo que, até o ﬁnal do ano, serão
substituídos os equipamentos de 100% das serventias do
Poder Judiciário. Isso signiﬁca um crescimento de cerca
de 700 para 2500 equipamentos. Os equipamentos de
administração da Rede foram substituídos por outros de
grande porte para suportar o grande número de usuários da

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 Assembléia.
Página 176:

Primeiros equipamentos de informática adquiridos pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso (década de 1980).

INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: 1984-2004

177

178

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

15


O Projeto



Foto: Arquivo TJ/MT

MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA

O

Projeto de Modernização do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso foi originalmente
apresentado em março de 2001, gestão do
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro, à
Unidade de Coordenação de Projetos – UCP-Ministério da
Fazenda. Devolvido ao Tribunal de Justiça mato-grossense,
em outubro do mesmo ano para ajustes, foi reavaliado
por parte da equipe responsável pela sua elaboração,
sendo reapresentado ao Programa Nacional de Apoio à
Administração Fiscal dos Estados Brasileiros – PNAFE.
O cronograma de execução foi ﬁxado para 2002-2004.
Essa nova diretriz teve por base alguns princípios mais
aﬁnados com as ações implementadas pelo Governo do
Estado de Mato Grosso, ajustado ao Manual do PNAFE,
considerando que:
 outros órgãos do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-PGE-

SAD-MP) já se encontram com os seus respectivos Projetos
de Modernização na Administração Fiscal em fase avançada;
 a necessidade de haver um compasso entre todos os
órgãos da Administração Direta do Estado, de maneira que
os trabalhos desenvolvidos em um tenham continuidade em
outro, em face da unidade do Poder Público (Proposta de
Reajuste do Projeto, p. 4).

Dessa forma, o Projeto de Modernização foi reapresentado
a UCP e BID seguindo as orientações do Regulamento
Operativo do Programa e Diretrizes ﬁxadas pelo grupo de
trabalho composto por Magistrados, Servidores e apoiado na
UCE – Unidade de Coordenação Estadual.
Alguns problemas básicos do Poder Judiciário foram
detectados:
 Ausência de um sistema de gestão voltado para obtenção
de resultados;
 Deﬁciência na estrutura de apoio para o trabalho dos
Magistrados;
 Inexistência de uma política voltada para a valorização e
constante qualiﬁcação dos Magistrados e Servidores;

Seminário de lançamento do Projeto de Modernização (2001).

 Baixa utilização dos recursos da tecnologia (informática,

telecomunicações etc.)
 Inexistência de controle interno rigoroso sobre a
produtividade dos servidores e juízes;
 Estrutura física deﬁciente;
 Sobrevivência relativamente garantida, uma vez que,
criado pelo Poder Público, sua existência não depende do seu
desempenho;
 Autoridade limitada para modiﬁcar a própria estrutura e
funcionamento da organização e
 Grande extensão territorial do Estado (ibid., p. 14-15).

Partindo dessas premissas, o Projeto de Modernização
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso propôs um
Modelo de Gestão que provocasse uma mudança cultural nos
quadros da mesma Corte de Justiça, tendo por base a idéia
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” (ibid., 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, através da
atividade jurisdicional, visando a paz social” (ibid., p. 18).
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Especiﬁcamente, foram traçados os seguintes objetivos:
 Manter no Poder Judiciário um novo modelo
de gestão, voltado para a obtenção de resultados, como
instrumental básico para agilização dos processos na área da
fazenda pública;
 Desenvolver uma política de comunicação interna e
externa visando a oferecer maior número de informações ao
Cidadão-Contribuinte;
 Avaliar e readequar os recursos materiais existentes;
 Instituir política de recursos humanos compatíveis
com o novo modelo de gestão pública;
 Intensiﬁcar a atuação da Corregedoria-Geral da Justiça
nas Varas com competência para julgar ações da Fazenda
Pública.
Para se tornar exeqüível o projeto, foram priorizados:
 O campo da Tecnologia de Informação, objetivando
“disponibilizar mecanismos e tecnologias para tornar o Poder
Judiciário uma Instituição transparente, acessível, eﬁcaz,
conﬁável e célere na realização da Justiça, modernizando os
procedimento com o intuito de elevar o nível de satisfação da
sociedade” (ibid., p. 24), devendo:
• fornecer soluções integradas que contemplem a
utilização da tecnologia de informação enquanto ferramenta
de gestão, buscando permanentemente a qualidade e a
integração dos sistemas de informações;
• implantar a rede corporativa, baseada em novas
tecnologias e no uso de padrões de mercado, possibilitando
a implantação de uma intranet-internet com vistas à
democratização do acesso aos recursos, às informações, à
modernização dos processos e ao sistema de comunicação da
organização;
• dar maior atenção ao cidadão, modernizando e
informatizando o Tribunal de Justiça e as Comarcas,
integrando-os à rede corporativa, melhorando o sistema de
comunicação entre a administração central e as unidades
descentralizadas;
• racionalizar os recursos em todas as unidades
envolvidas, sejam internas ou externas, a partir da adoção
da transferência eletrônica de dados baseada em novas
tecnologias;
• promover a reestruturação funcional e organizacional da
área de informática, para melhor atendimento aos cidadãos;
• propor e implantar a política de segurança da tecnologia
da informação.
 A Coordenação Executiva foi incumbida de
planejar e acompanhar a execução do Projeto de Modernização
do Poder Judiciário, avaliando os resultados obtidos.
 A Integração se responsabilizou por:
• Integrar o Poder Judiciário com os outros Poderes e com
a Sociedade durante os exercícios de 2002-2004;
• Promover parcerias com Instituições do Estado visando
a disponibilização de informações técnicas na área ﬁscal, que
subsidiem a decisão judicial, até dezembro de 2003;
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• Promover parcerias com a Secretaria de Segurança
Pública, Secretaria de Justiça e outros Órgãos para a melhoria
dos sistemas carcerários e penitenciários, bem como o
atendimento ao preso, assistência jurídica, atendimento
psicológico e aspectos ligados à cidadania, até dezembro de
2003;
• Promover parcerias com o Governo do Estado e
Município de Cuiabá para solucionar problemas relativos à
delinqüência juvenil, até dezembro de 2003.
 O Atendimento ao Cidadão tomou para si:
• Reformar e adequar as instalações físicas de 20% dos
prédios do Poder Judiciário, prioritariamente nas Entrâncias
Especial e Terceira, até dezembro de 2004;
• Implementar o sistema de guarda, preservação e
recuperação de documentos, até dezembro de 2004;
• Criar sete novos Juizados Especiais, até fevereiro de 2004;
• Instalar e fazer funcionar Postos de Atendimento do
Juizado Especial nos 60 municípios, que não sejam sede de
Comarca, até dezembro de 2004;
• Implantar quinze quiosques para informação e
orientação do Cidadão-Contribuinte, em Cuiabá e Várzea
Grande, até dezembro de 2003;
• Criar Modelo de Juizado Especial Itinerante, até
dezembro de 2003 e
• Criar e implementar a Ouvidoria do Poder Judiciário, até
julho de 2002.
A Equipe Executiva do Projeto de Modernização do Poder
Judiciário é composta:
 Coordenador Executivo: Desembargador Orlando de
Almeida Perri.
 Coordenadores por Componente:
• Organização e Gestão: Desembargador José Ferreira Leite
• Tecnologia e Informação: Desembargador José Tadeu
Cury
• Integração: Desembargador José Jurandir de Lima
• Atendimento ao Cidadão: Desembargador Paulo Inácio
Dias Lessa.
Fixados os anos de 2002-2004 para seu desenvolvimento,
o Projeto de Modernização mereceu um extenso e detalhado
cronograma de execução, no que se refere às metas a serem
atingidas a curto, médio e longo prazos, acompanhado de
cronograma ﬁnanceiro de desembolso.
O Projeto de Modernização, que objetiva colocar o Poder
Judiciário dentro de um padrão de eﬁciência sustenta-se
em três grandes pilares: Gestão de Pessoas, Tecnologia de
Informação e Melhoria dos Procedimentos de Trabalho.
Nele, a gestão de pessoas foi considerado um item
importantíssimo, visto que, ao lado da modernização técnica,
o ser humano se converte em agente fundamental. Parte-se do
pressuposto que
para viabilizar a implantação das mudanças necessárias,
impostas pela nova conjuntura, o Judiciário local decide
agora revisar profundamente suas políticas administrativas

internas, notadamente a política de gestão de pessoas, eis
que o modelo atualmente em vigor, sob diversos enfoques,
já se revela inteiramente esgotado e superado, não mais
satisfazendo às exigências mínimas dos clientes internos e
externos, como bem denuncia o clamor social e institucional
pela urgente implementação de mudanças que por um lado
venham promover a rápida solução dos conﬂitos existentes,
e de outro que atendam às justas expectativas de crescimento
proﬁssional de todos os agentes envolvidos, sobretudo no
desempenho das atividades ﬁns da Instituição Judiciária.
Para tanto, uma nova política de pessoal foi implantada no
interior do Projeto Modernizar, baseado na valorização do
proﬁssional naquilo que ele tem de melhor, possibilitando
o desenvolvimento de competências e até a conquista de
excelências no âmbito do Poder Judiciário (Gestão de
Pessoas, p. 10).

Enquanto os equipamentos técnicos mostram-se
superados permanentemente, os recursos humanos, uma vez
bem treinados e capacitados, representam os elementos de
otimização da produtividades com competência e entusiasmo.
Nesse aspecto, as principais características do ser humano
– saber, intuição e criatividade – se tornam ingredientes
básicos para o sucesso da proposta modernizadora. O
projeto Modernizar adotou como premissa, no que tange
aos recursos humanos, “um conjunto de procedimentos de
ajuste do indivíduo ao esteriótipo de eﬁciência já estabelecido
pela Instituição, não diferenciando o ‘recurso’ humano dos
demais fatores geridos pela organização” (ibid., p. 1). Nessa
medida, foi criado um Modelo de Gestão de Pessoas, o qual
consubstancia um “conjunto de Políticas, padrões atitudinais,
ações e instrumentos empregados por uma instituição para
interferir no comportamento humano e direcioná-lo no
ambiente de trabalho” (ibid., p. 1).
Por esse modelo, os objetivos institucionais deverão estar
consonantes com os objetivos individuais:

Objetivos
Organizacionais

Objetivos
Individuais

Sobrevivência

Melhores salários

Crescimento

Melhores benefícios

Lucratividade

Estabilidade no emprego

Produtividade

Segurança no trabalho

Qualidade nos
produtos/serviços

Qualidade de vida
no trabalho

Redução de custos

Satisfação no trabalho

Participação no mercado

Consideração e respeito

Novos mercado

Oportunidade de
crescimento

Novos clientes

Liberdade para trabalhar

Competitividade

Liderança liberal

Imagem no mercado

Orgulho da organização

Fonte: Gestão de Pessoas, p. 3-5.

Perseguindo esses objetivos, foi projetado um Plano de
Cargos e Salários, ainda em estudo, uma vez que a ﬁxação
de suas diretrizes estão intrinsecamente ligadas ao perﬁl
“proﬁssional adequado para cada um dos cargos e funções
existentes nas áreas da Instituição, visando à seleção nos
moldes exigidos pelos novos tempos” (ibid., p. 12).
Para implementar esse amplo Projeto de Modernização
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, algumas
atividades tiveram que ser transformadas em novos Projetos
(como desdobramento do Modernizar), objetivando uma
atuação direta e eﬁcaz na atividade ﬁm do Poder Judiciário,
como é o caso do Método O.R.D.E.M.

METAS ALCANÇADAS PELO
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO
O projeto previu, em sua fase de implantação, atingir
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, a exemplo, mantinha um estoque
de 6.743 processos, em dezembro de 2001. Fixada a meta de se
chegar a 5.394 processos até 2002, houve êxito absoluto, visto
que o resultado alcançado foi o de 3.898 processos, ou seja,
110% do primeiro montante.
Na Vara da Infância e Adolescência, a cargo da Drª 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
– Certiﬁcação ISO 9001, em fevereiro de 2003.
Na 1ª Vara, o volume de processos existente em dezembro
de 2001 era de 1.128, sendo que no mesmo mês, em 2003, este
montante foi reduzido para 711 processos, o que equivaleu a
uma redução em 63% dos processos, superando a meta, que
era de 20%, para 214%. Na 2ª Vara, o volume de processos,
em dezembro de 2001, era de 2.331 feitos, que foram
reduzidos, ao ﬁnal de dois anos, a 1.167, o que equivaleu a
uma superação da meta em 150%.

Bel. Afonso Vitorino
Maciel – Ger.
Exec. do Proj. de
Modernização; e Des.
Orlando de Almeida
Perri – Coord.
Exec. do Proj. de
Modernização
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O método O.R.D.E.M.



As primeiras diretrizes foram traçadas por alguns
Magistrados mato-grossenses, ainda de forma incipiente,
durante o ano de 1999. A preocupação maior que
impulsionou essa transformação foi o grande acúmulo de
serviço e a morosidade no curso dos processos (cd-rom
Metodologia de Gerenciamento para Resultados em Varas
Judiciais, Histórico). Em janeiro de 2002, foi composta a
equipe do O.R.D.E.M., cujo objetivo maior era “aperfeiçoar
o sistema, bem como dotá-lo de todo o aparato tecnológico
necessário e adaptável à realidade institucional” (ibid.).
Segundo o Desembargador Perri:
Desde o início do Projeto de Modernização, sempre
tivemos em mente que não bastavam computadores para
dar maior agilidade aos nossos serviços. Por isso mesmo,
antes de agilizarmos a informatização das nossas Varas, das
nossas Comarcas, providenciamos, junto a alguns Juízes,
a implantação de uma nova metodologia de trabalho que
efetivamente produzisse resultados. Daí nasceu o Projeto
O.R.D.E.M. E eu posso aﬁrmar que o Método O.R.D.E.M. é
um passo gigantesco na busca da qualidade total. Exemplo
dessa eﬁciência são as Varas da Infância e Juventude da
Comarca de Cuiabá que historicamente conseguiram a
obtenção do certiﬁcado da ISO 9.000 com a metodologia
que hoje se procura implantar em todo Estado de Mato
Grosso. Trata-se de um grande passo, mas é o primeiro deles,
porque a qualidade envolve sempre o aperfeiçoamento. As
administrações vindouras precisarão dar continuidade ao
trabalho, a esse primeiro passo, hoje, dado pelo Tribunal de
Justiça na busca da modernização do Poder Judiciário (ibid.,
Vídeo Desembargador Orlando de Almeida Perry).

Durante todo o ano de 2002 os Magistrados Jeverson Luiz
Quinteiro, Hildebrando da Costa Marques e Luís Aparecido
Bertolucci Júnior trabalharam a ﬁm de aperfeiçoar o método,
atualizando-o em seus procedimentos e também “criando
novos mecanismos de controle, formulários padronizados
e, também, agregando ferramentas de informática e de
qualidade total, entre outros, à efetiva implantação em todas
as serventias judiciais do Estado” (ibid., Histórico). Esses
esforços mereceram aplausos não só no âmbito regional, mas
foram contemplados na IV Mostra Nacional de Trabalhos
de Qualidade no Judiciário, realizado em Recife (nov. 2002),
dentre os 20 melhores do evento.
A implantação efetiva do Projeto se deu na gestão 20032005, através do Provimento nº 008/2003/CM, do Egrégio
Conselho da Magistratura, que “tornou obrigatória a
adoção do Método O.R.D.E.M. e do sistema informatizado
de 1ª Instância, APOLO, em todas as escrivanias judiciais,
realizando, assim, um trabalho arrojado e jamais visto no
Estado”. (ibid., Histórico).
Os efeitos positivos se ﬁzeram sentir já em novembro
de 2003, quando 41% das Varas Judiciais do Estado já se
encontravam trabalhando segundo os padrões estabelecidos
pelo Método O.R.D.E.M.
O O.R.D.E.M. é um método de gestão que objetiva, através
da utilização de ferramentas modernas, garantir o bom
funcionamento do Poder Judiciário Estadual. A sigla signiﬁca:

Organização do espaço de produção
Racionalização do processo de produção
Desenvolvimento dos recursos humanos
Excelência no atendimento
Motivação

Foto: Arquivo TJ/MT

Juízes Dr. Jeverson Luiz Quinteiro, Dr. Hildebrando da Costa Marques
e Dr. Luís Aparecido Bertolucci Júnior.

Nessa medida, esse método é implantado através de 5
fases:
1  Organização do espaço com melhor aproveitamento
da área reservada à produção e aplicação de princípios da
qualidade total;
2  Racionalização do processo de produção com a
utilização de metas, padronização, priorização de tarefas,
produção em série, triagem e separação etc.
3  Desenvolvimento dos recursos humanos com
investimento no aprimoramento técnico e pessoal dos
servidores;
4  Excelência no atendimento, com a ﬁnalidade de
torná-lo mais célere, personalizado, urbano etc;
5  Motivação dos envolvidos no processo de produção,
via mecanismos motivacionais.
Para se conseguir a qualidade total, é necessário a
aplicação dos 5 S, criado pelos japoneses após a Segunda
Guerra Mundial e adequado à realidade forense:
1  Senso de utilização (Seiri)
2  Senso de ordenação (Seiton)
3  Senso de limpeza (Seisou)
4  Senso de saúde (Seiketsu)
5  Senso de autodisciplina (Shitsuke)
Os objetivos desse método são:
 Melhor 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;
 Aumento do grau de satisfação e motivação dos
envolvidos no processo de produção.
Segundo o Juiz Hildebrando Costa Marques, os resultados
do Método O.R.D.E.M. podem ser considerados positivos,
especialmente levando-se em conta o engajamento dos
funcionários, pois, aﬁnal, nenhum método de trabalho
é eﬁciente se as pessoas que o utilizam não o são, ou
não querem sê-lo, donde surge, com grande destaque, a
necessidade de permanente acompanhamento e ﬁscalização
da manutenção dos padrões, como acontece em qualquer
instituição, pública ou privada, onde a qualidade total seja
implementada e exigida. O importante, contudo, é que
um signiﬁcativo passo já foi dado e que o Judiciário matogrossense está procurando dar sua contribuição para o efetivo
cumprimento de sua missão de distribuir Justiça de forma
mais rápida e eﬁciente (Revista da Escola de Magistratura
Federal do TRF da 5ª Região).

AVALIAÇÃO DO MÉTODO O.R.D.E.M.
Os efeitos do Método O.R.D.E.M. atingiram todos os
organismos a ele vinculados, direta ou indiretamente. O
depoimento do Dr. Irênio Lima Fernandes, Juiz de Direito e
Diretor do Fórum Cível de Cuiabá, é bastante signiﬁcativo:
O Projeto permite, também, mensurar o trabalho de cada
um, objetivamente, de sorte que se possa avaliar o que cada
um produz diariamente e mensalmente. Existe meta para
cada servidor, e pode-se avaliar e reajustar, ampliar, diminuir
e melhorar a produção de cada um (cd-rom Metodologia de
Gerenciamento para Resultados em Varas Judiciais, Vídeo Dr.
Irênio Lima Fernandes).

Os Advogados também sentiram positivamente os efeitos
da modernização implementada pelo Tribunal de Justiça. Na
avaliação do Dr. Marioney Araújo Viegas:
Como Advogado militante na Comarca de Cáceres, eu
entendi e acompanhei que a implantação desse projeto de
modernização. De certa forma, oxigenou a agilização dos
processos aqui na Comarca. Nós podemos perceber que a
parte organizacional não tenho dúvidas, de que melhorou
bastante, inclusive no que se refere a encontrar processo, tudo
dividido, tudo bem registrado, bem demarcado e distribuído
(ibid., Vídeo Desembargador Advogado Marioney Araújo
Viegas).

Na opinião da Drª Cleuci Terezinha Chagas, Juíza de
Direito da 1ª Vara da Infância e Adolescência:
Iniciamos o processo de certiﬁcação ISO 9.001 com a
implantação, no Juizado da Infância e Adolescência do
Projeto O.R.D.E.M. que veio para mudar tudo. Estamos
acabando é com a tão falada morosidade da Justiça. Todo
cidadão que vem até nós recebe a solução do seu problema
em menos de 60 dias (ibid., Vídeo Drª Cleuci Terezinha
Chagas).

Os benefícios do método se ﬁzeram sentir nos Juizados do
interior, a exemplo da Comarca de Cáceres. Na avaliação da
Drª Edileuza Zorgetti M. da Silva, Juíza de Direito e Diretora
do Fórum da Comarca de Cáceres:
O Método, para o Juiz, facilitou porque ele prevê que os
processos venham triados no Cartório. Então, acabou o fato
do processo ﬁcar parado no Cartório. Todos os processos
conclusos vêm para o Gabinete (ibid., Vídeo Drª Edileuza
Zorgetti M. da Silva).
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A Drª Graciema Ribeiro de Caravellas, Juíza de Direito e
Diretora do Fórum Criminal de Cuiabá, também considerou
positivo o processo de Modernização do Tribunal de Justiça,
enaltecendo seus benefícios na imposição de uma nova
rítmica de trabalho:
O Método O.R.D.E.M., assim que implantado neste Fórum
Criminal, mudou a nossa rotina, a nossa postura, a postura
não só dos servidores, mas, também, dos Magistrados. O
maior benefício disso tudo é o resultado concreto do serviço
jurisdicional mais rápido, mais célere, eﬁcaz para a sociedade.
Quem lucra nisso tudo é o nosso público alvo, que é a
sociedade, que é o jurisdicionado (ibid., Vídeo Drª Gracieme
Ribeiro de Caravellas).

No âmbito das escrivanias, também se ﬁzeram sentir os
efeitos da Modernização, conforme a opinião da Escrivã Tânia
Maria Chupel:
Agora, com a implantação do Projeto O.R.D.E.M., nós
temos como controlar todos os prazos, mais agilidade no
cumprimento dos mandados e de atendimento às pessoas que
vêm procurar a Justiça (ibid., Vídeo Tânia Maria Chupel).

No interior do Tribunal de Justiça, o projeto surtiu efeitos
positivos também na área da informática, que obteve um salto
qualitativo tanto em equipamentos quanto em novos sistemas

Fonte: Demonstrativo de Resultados do Método ORDEM (2004).
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de informatização, o que pode ser constatado na opinião de
Renata Guimarães B. Pereira, Supervisora:
A Supervisão da Informática, através da administração
atual, proporcionou a atualização e implementação de
novos equipamentos em todas as Comarcas do Estado e
nas Secretarias do Tribunal de Justiça. Contamos hoje com
um parque de equipamentos de última geração para que,
assim, possa-se utilizar, com satisfação, o Sistema Apolo e
a metodologia do Projeto O.R.D.E.M (ibid., Vídeo Renata
Guimarães B. Pereira).

Um setor que foi bastante atingido foi o de Recursos
Humanos, área que investiu na capacitação de servidores,
adequando-se à nova metodologia, como nos elucida Marly
Cavalcanti Pinto, Supervisora:
A Supervisão de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça
está bastante envolvida no novo Projeto O.R.D.E.M. Nós
estamos encaminhando para todas as Comarcas diversos
cursos de capacitação objetivando melhoria na prestação
jurisdicional. Cursos tais como Língua Portuguesa, Redação
Oﬁcial, Gerenciamento para Resultados na Administração
Pública, Qualidade no Atendimento, Neurolingüística,
Informática, entre outros (ibid., Vídeo Marly Cavalcanti
Pinto).

Fonte: Demonstrativo de Resultados do Método ORDEM (2004).

Capacitação



Um dos pressupostos básicos para o sucesso do Projeto
estava assentado na capacitação dos funcionários do Tribunal
de Justiça. Para tanto, desde que o projeto foi aprovado,
tiveram início os cursos de treinamento e reciclagem que
objetivavam instrumentalizar os servidores no manuseio das
novas ferramentas. Nessa medida, foram ministrados diversos
cursos e proferidas palestras que versaram sobre os temas
mais especíﬁcos. Esse ﬂuxo de capacitação não se restringiu a
Cuiabá, mas se expandiu para outros municípios do Estado.

CURSOS MINISTRADOS






Extensão em Direito Criminal
O Novo Código Civil
Gerenciamento para Resultados na Área Pública
Qualidade no Atendimento ao Público
Língua Portuguesa com ênfase em Redação Jurídica

 Capacitação na Área de Informática
 Noções de Legislação de Trânsito
 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
 Infoadote – Implantação do Sistema de Controle de
Adoção no Brasil
 Master em Contabilidade Pública:
 Gestão de Aposentadoria e Pensões no Serviço Público
e a Reforma da Previdência:
 Desenvolvimento de Talentos Humanos
 Programação Neurolingüística Básica
 III Ciclo de Orientação e Preparação de Juízes
Substitutos do Estado de Mato Grosso

PALESTRAS








Programa de Qualidade Total
As Mudanças estão Começando
Divulgação do Lotus Notes
I Workshop – Segurança da Informação
O Poder da Solução
Programa de Desenvolvimento de Liderança
IV Seminário Motivacional do Poder Judiciário
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PARTE III


PANORAMA CONTEMPORÂNEO

16


ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
COMPOSIÇÃO DA MAGISTRATURA DE 2º GRAU
Tribunal Pleno

Órgão Especial

Conselho da
Magistratura

Memorial
do Judiciário

Seção Cível*:
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Secretarias
Cíveis
Secretaria das Câmaras Cíveis
Reunidas

Juízes
Auxiliares

Presidência

Coordenadoria de
Magistrados*

Coordenadoria
Militar

Seção Criminal*:
1ª, 2ª e 3ª Secretarias Criminais
Secretaria das Câmaras
Criminais Reunidas e Câmara
Especial

Coordenadoria de
Comunicação

Corregedoria Geral
da Justiça

Vice-Presidência

CEJA

Comissões Temporárias

Comissões Permanentes

Juízes Substitutos
de 2º Grau

Gabinete dos
Desembargadores

Diretoria Geral

Subdiretoria Geral

Coordenadoria
de Planejamento

Supervisão
Administrativa

Supervisão
Judiciária*

Supervisão de
Recursos Humanos
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*Alterada pela Lei nº 8.246 de 16/12/2004.
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Desembargador Ernani Vieira de Souza.
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Ernani Vieira de Souza  Nascido em Araçatuba (SP), em 10 de janeiro de
1937, descende de José Vieira de Souza e de Elza Vieira de Souza. Realizou o curso
primário junto ao Grupo Escolar Luiz de Albuquerque, em Corumbá (hoje MS),
concluído em 1948. O ginasial foi iniciado, em 1949, no Ginásio Santa Tereza, na
mesma cidade de Corumbá, e concluído, em 1952, no Ginásio Estadual 11 de Março,
em Cáceres (MT). O curso Cientíﬁco iniciado, em 1953, junto ao Colégio Estadual
de Mato Grosso, em Cuiabá, foi concluído no Educandário Ruy Barbosa, no Rio de
Janeiro, em 1956.
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal
Fluminense, no ano de 1962. Possui várias Especialidades: em Direito Privado, pela
Faculdade Nacional de Direito e pela Universidade Federal de Mato Grosso (1971);
em Processo Civil, pela Universidade Federal de Mato Grosso (1974-1975); em Direito
Privado, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978); em Processo Civil, pela
Universidade Federal de Porto Alegre (1983).
No âmbito da Magistratura, jurisdicionou nas Comarcas de Barra do Bugres:
novembro de 1967 a maio de 1968; de Santo Antonio de Leverger: junho de 1968 a
1970; de Cuiabá: novembro de 1970 a 1978. Ocupou os cargos de Juiz de Direito (19671978); Membro do Tribunal Regional Eleitoral (1972 a 1976).
Sua ascensão ao cargo de Desembargador se deu no dia 5 de março de 1979. Na
gestão 1983-1985, ocupou interinamente o cargo de Vice-Presidente, substituindo
o titular, José Vidal. Na seguinte, foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça (biênio
1985/1987), a 22 de novembro de 1984, tomando posse no dia 28 de fevereiro de 1985.
Presidente das Câmaras Cíveis Reunidas e da Terceira Câmara Cível (2003-2005).
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
Suas publicações em periódicos nacionais são citadas em trabalhos cientíﬁcos, a
exemplo dos artigos veiculados na “Enciclopédia Saraiva de Direito”: No Processo Civil
– Temas Divergentes; Execução Especíﬁca da Obrigação de Emitir Declaração de Vontade;
Conceito de Obrigação; A Prescrição, a Decadência e o Julgamento de Mérito; Fazenda
Pública; Competência do Juízo Deprecante nos Embargos de Terceiros; O Recurso Adesivo:
o Ministério Público e o Terceiro Prejudicado; Embargos Declaratórios Modiﬁcadores
da Decisão Embargada; Da Necessidade de Publicação de Sentença em Audiência;
Honorários Advocatícios em Processo de Execução; Mens Legis; As Varas, os Juízes
Ordinários e os Juízes de Fora; Mens Legislatoris; Da Necessidade de Distribuição dos
Embargos do Devedor; Incompatibilidade entre Ação Possessória e Ação Reivindicatória;
Separação Judicial, Divórcio e Distribuição. Na “Digesto de Processo”: Execução Contra
A Fazenda Pública. Na “Revista Estudos Jurídicos” em Homenagem a Amílcar de
Castro: A Sentença De Remissão e o Recurso Cabível. Outros artigos foram publicados
também nos periódicos Revista Forense, Revista Brasileira de Direito Processual – Ajuris,
Juruá, Revista de Direito Civil e em outras. Em livro, publicou Processo Civil – Temas
Divergentes – Ed. Livlex – 1978.
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Desembargador Benedito Pereira do Nascimento.
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Benedito Pereira do Nascimento  Nasceu em Cuiabá, no dia 3 de abril
de 1939, descendendo de Gonçalo José do Nascimento e da Profª Vera Pereira do
Nascimento. Os primeiros estudos foram cursados junto à tradicional Escola Modelo
Barão de Melgaço, sendo que o secundário no antigo Colégio Estadual, hoje Liceu
Cuiabano “Maria de Arruda Müller”. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais,
diplomando pela Faculdade Federal de Direito de Mato Grosso, aos 28 de maio de
1963. Possui também os cursos de extensão em Psicologia e Parapsicologia, organizados
pelo Instituto de Parapsicologia de São Paulo; Modelo Político Brasileiro, oferecido pela
Escola Superior de Guerra (RJ) e Metodologia do Ensino Superior, pela UFMT.
No Ministério Público teve uma ativa e reconhecida atuação como Promotor de
Justiça da Comarca de Santo Antônio de Leverger e da primeira Promotoria de Justiça
da Comarca de Cuiabá; Procurador da República no Estado de Mato Grosso – períodos
16/06 a 17/08/1965 – 13/02 a 10.08.1967 e 11.12.1967 e 02.01.1968; respondeu,
também, pela Procuradoria Regional perante o Egrégio Tribunal Eleitoral de Mato
Grosso.
Sua carreira na Magistratura teve início ao assumir o cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Rosário Oeste e da Segunda Vara Cível na Comarca da Capital, promoção
por merecimento, através do Ato de 20 de março de 1968. Entre os anos de 1976 e 1979,
foi nomeado Diretor do Fórum da Comarca de Cuiabá; Membro, por dois biênios,
classe Juiz, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso; Juiz Eleitoral da
Comarca de Poconé; Juiz Eleitoral, por substituição, das zonas eleitorais de Cuiabá e
Cáceres; ex-Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste, 1968. Ocupou na mesma
Comarca o cargo de Juiz Eleitoral da 3ª Zona; funcionou, mediante convocação e em
diversas oportunidades, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Serviu junto ao Tribunal Regional Eleitoral, por dois biênios, como representante
da classe dos juízes e Juiz Substituto, da classe de Juiz de Direito, do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, assumindo também o cargo de Vice-Presidente do mesmo
Tribunal, entre 1987 e 1988, alçando a Presidência no ano de 1988, reeleito para o
período 1989/1991. Ocupou também o cargo de Juiz Eleitoral de Cuiabá, Cáceres
e Poconé. Juiz Substituto, na qualidade de Desembargador, do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso em 28.02.1980.
Ascendeu ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso provido, por merecimento, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Entrância
Especial, na sessão extraordinária de 01.03.1979; nomeado na vaga do Desembargador
Jesus de Oliveira Sobrinho, no dia 1º de março de 1979, datando sua posse do dia 8 de
março. No biênio 1981/1983 ocupou, na Corte de Justiça, o cargo de Vice-Presidente.
Na gestão seguinte, 1983/1985, foi eleito Presidente do Tribunal de Justiça, presidindo,
também, a Comissão Permanente de Doutrina, entre 1987-1989, Comissão Técnica
Permanente de Organização e Divisão Judiciárias, Regimento Interno e Comissão de
Concurso, entre os anos de 1980 e 1994.
Presidente da Segunda Câmara Cível.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
Membro do Instituto Histórico e Geográﬁco de Mato Grosso e sócio efetivo da
Academia Mato-Grossense de Letras (Cadeira 20). Foi condecorado com a Ordem
do Mérito de Mato Grosso no grau de Grande Oﬁcial, Ordem do Mérito Legislativo
– Comenda Filinto Müller, Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho
– grau de Comendador (1997).
Colaborou nas Revistas Juriscível, do Supremo Tribunal Federal, Revista dos
Tribunais, Revista Forense, Jurisprudência Brasileira, Revista de Direito Civil, Imobiliário,
Agrário e Empresarial, Revista Brasileira de Direito Processual, Revista de Processo, Anais
Forenses do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Revista Jurídica e Revista Trimestral de
Jurisprudência dos Estados.
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Desembargadora Shelma Lombardi de Kato.
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Shelma Lombardi de Kato  Nascida em São Paulo, capital em 7 de abril de
1939. Estudou Letras Clássicas na Faculdade de Filosoﬁa da USP, bacharelando-se
também em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, a tradicional Faculdade do Largo de São Francisco, colando grau aos 23 de
abril de 1963. Possui o curso de inglês pela União Cultural Brasil – Estados Unidos e
curso de italiano, ministrado pelo Professor Leonzio Ronconi, titulação obtida na USP.
Advogou na capital do Estado de São Paulo para entidades de classes e no
patrocínio de causas cíveis, criminais e trabalhistas. Em Mato Grosso, organizou o
Departamento Jurídico do Setor de Colonização da extinta CODEMAT, em Cuiabá, e
foi sua advoga chefe.
Ingressou, por concurso, na Magistratura do Estado de Mato Grosso, no ano de
1969, tendo esse cargo marcado, pela primeira vez, a atuação do segmento feminino no
cargo de Juíza de Direito. Foi promovida, em 1970, para a Comarca de Rondonópolis,
por merecimento, e novamente também promovida para a Comarca de Cuiabá, no ano
de 1975, por merecimento. Titular da lª Vara Criminal e Presidente do Tribunal do Júri.
Juíza titular da 3ª Vara Cível da Capital.
Chegou ao mais alto posto da Magistratura ao assumir, no dia 8 de novembro
de 1979, o cargo de Desembargadora, ingressando no Tribunal de Justiça pelo
mais impoluto dos critérios – o do merecimento. Nessa ocasião, foi saudada
pelo Desembargador Oscar César Ribeiro Travassos, que salientou a relevância e
inediticidade daquele momento histórico:
“Hoje estamos reunidos em sessão solene para comemorar um acontecimento
inédito e da mais alta relevância na gloriosa existência da Magistratura mato-grossense.
Festejamos, neste exato momento, o triunfo da dedicação, da humildade, da cultura,
do desprendimento, da tenacidade e da sensibilidade e, acima de tudo, assistimos à
consagração e a deﬁnitiva aﬁrmação do extraordinário valor da mulher brasileira”.
A saudação prosseguiu num relato breve e profundo da trajetória de mais de
10 anos da Desembargadora Shelma, enquanto Juíza de Direito em Alto Garças,
Rondonópolis e no leste mato-grossense. O Desembargador Travassos destacou que
naquele momento a posse da Desembargadora Shelma era motivo de orgulho e de
júbilo para todas as mulheres brasileiras. Ao distinguir as qualidades inegáveis da
primeira mulher a assumir o cargo de Desembargadora, sobrelevou que, em toda
a sua brilhante carreira, a Desembargadora Shelma “jamais perdeu a tranqüilidade
e a moderação e, desprendidamente, enfrentou as horas adversas e com prudência,
sabedoria e coragem soube transformar as diﬁculdades em degraus que a conduziram
ao seu real desiderato” (Livro ata do Pleno, p. 7).
Na 104ª Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça, ocupou o honroso cargo
de Corregedora-Geral da Justiça, no biênio 1981/1982, sendo que, na 109ª, gestão
1991/1993, foi eleita Presidente da mesma Corte de Justiça, em 22 de novembro de
1990, datando sua posse de 1º de março de 1991. Integrou a Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo também sido indicada, pelo Tribunal de
Justiça, para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, onde exerceu a Vice-Presidência.
Atualmente presidindo também a Comissão de Publicação, é Presidente das Câmaras
Criminais Reunidas e também da Primeira Câmara Criminal (2003/2005).
Agraciada com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
Publicou: obra poética: Íris Noturno – Editora Cúpulo – S.P. e no campo jurídico
contribui com artigos nos Anais Forenses do Estado de Mato Grosso, estando à frente,
desde 1968, na organização deste periódico.
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Desembargador Licínio Carpinelli Stefani.
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Licínio Carpinelli Stefani  Nasceu na cidade de Bragança Paulista (SP), aos
16 de dezembro de 1938. Descende de Marceli Stefani, natural de Bragança Paulista,
e de Nair Carpinelli Stefani, nascida na cidade paulista de Atibaia. As primeiras letras
foram cursadas junto ao Grupo Escolar Jorge Tibiriçá, em sua terra natal, sendo que
os antigos ginasial (hoje 5ª a 8ª séries) e Cientíﬁco (hoje ensino médio) no Colégio
São Luiz, dos Padres Agostinianos, tendo recebido de seus familiares rígida educação
religiosa. Prosseguindo nos estudos, Bacharelou-se pela Faculdade Católica de Direito
da cidade de Santos (SP), titulando-se no ano de 1965.
Atuou como Solicitador de Direito no Fórum da Comarca de Santos, por dois anos.
Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Bragança Paulista, exerceu a
Advocacia pelo período de dois anos, em São Paulo e em Minas Gerais.
Sua trajetória na Magistratura teve início como Juiz de Direito da Comarca de
Alto Garças (MT), datando sua posse em 12 de dezembro de 1967. Jurisdicionou
também junto às Comarcas de Alto Araguaia e Guiratinga, ambas em Mato Grosso. Foi
removido, a pedido, para a Comarca de Cassilândia; por merecimento, foi promovido
para a de Aquidauana; a pedido, removido da 2ª para a 1ª Vara da Comarca de
Aquidauana; por antiguidade, para a 1ª Vara Cível da Capital, Cuiabá (MT). Dirigiu os
Fóruns de Alto Garças, Cassilândia e Aquidauana.
Data de 14 de fevereiro de 1980 sua promoção, por antiguidade, para o honroso
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde
ocupou os cargos de Corregedor Geral da Justiça, por eleição de 27 de novembro de
1986 e posse no dia 26 de fevereiro de 1987, tendo exercido este cargo até 27 de maio,
quando foi substituído pelo Desembargador Carlos Avallone.
Na gestão do Tribunal de Justiça 1991/1993, foi eleito, a 22 de novembro de 1990,
para o cargo de Vice-Presidente, datando sua posse de 1º de março de 1991, sendo que
na Mesa Diretora 1995/1997, presidiu a mais alta Corte de Justiça do Estado de Mato
Grosso, tomando posse no dia 1º de março de 1995.
Ocupou, ainda, o cargo de Juiz Substituto do Tribunal Regional Eleitoral, na
categoria de Desembargador (1981-1983), respondendo pela Vice-Presidência e
Corregedoria do mesmo Tribunal.
Entre 1987 e 1990, foi designado para responder pela Supervisão do Juizado de
Pequenas Causas. Durante o período de 1987 a 1990 supervisionou a ESMAGIS
– Escola Superior da Magistratura, sendo que, em 1999, foi Diretor dessa Instituição,
onde também integrou seu quadro de docentes. Lecionou a disciplina Processo Civil
junto à Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de Direito, na categoria de
Professor Titular.
Presidente da Primeira Câmara Cível. Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário,
em 1º de fevereiro de 1999.
Autor da obra jurídica O Procedimento Sumaríssimo. Participou de inúmeros
eventos regionais e nacionais, muitos deles na categoria de representante do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Desembargador Flávio José Bertin.
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Flávio José Bertin  Paulista de origem, descende de Jurandyr Bertin e de
Urbana Maria Vinci Bertin, tendo nascido na cidade de Bragança Paulista (SP), no dia
16 de dezembro de 1935. Seus primeiros estudos foram realizados em sua terra natal,
entre 1943 e 1946, sendo que o antigo ginasial concluído no ano de 1951, cursado na
cidade paranaense de Londrina. O nível médio, antigo Cientíﬁco, foi realizado em
Curitiba (PR), concluído no ano de 1954. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito de
Curitiba, obtendo o título no dia 4 de outubro de 1959. Inscreveu-se nos quadros da
OAB – Seção do Paraná, sob nº 2.570.Exerceu a Advocacia, de 1959 até ﬁns de 1961, na
Cidade de Jaguapitã (PR). Em 1964 retornou ao exercício de advocacia na Comarca de
Colorado (PR), sendo Advogado e Procurador da municipalidade, por mais de cinco
anos.
Em janeiro de 1962 assumiu interinamente o cargo de Promotor Público da
Comarca de Jaguapitã (PR). Exerceu o cargo de Procurador da Prefeitura Municipal
de Nossa Senhora das Graças (PR), de 6 de maio a 27 de julho de 1970. Foi Procurador
das Prefeituras de Itaguapé e Santa Inês, ambas no Estado do Paraná. Prestou Concurso
para exercer o Cargo de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso em 1970, tendo sido
nomeado no dia 25 de junho de 1971, conforme Ato nº 15.844, datado de 28 do mesmo
mês e ano. Foi designado para a Comarca de Alto Garças-MT, assumindo o exercício
do Cargo em 7 de julho de 1971, e promovido do cargo de Juiz Substituto ao Cargo de
Juiz de Direito, 1ª Entrância, assumindo o exercício em 11 de maio do ano seguinte. Foi
removido da Comarca de Alto Garças para a Comarca de Dom Aquino, tomando posse
aos 29 de novembro de 1973. Promovido, por merecimento, desta última Comarca para
a de Barra do Garças, 2ª Entrância, entrando no exercício do cargo em 9 de setembro
de 1974. Promovido por merecimento, da Comarca de Barra do Garças (MT), 2ª
Entrância, para a 5ª Vara Cível de Cuiabá, Entrância Especial, assumindo o exercício em
23 de novembro de 1978. Integrou a Lista Tríplice à promoção, por merecimento, para
o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado em 1979.
Designado Diretor do Fórum da Comarca de Cuiabá, para o Exercício Judiciário de
1980 a 1981 e também, ad referendum do Egrégio Tribunal, para responder, pela 1ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, assumindo dia 3 de março de 1978. Foi convocado para
compor da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça em maio de 1978. Designado
Diretor Substituto do Fórum da Comarca de Cuiabá, no exercício de 1979 e Juiz Efetivo
do Tribunal Regional Eleitoral, em 28 de fevereiro de 1980.
Indicado como Juiz Substituto do TRE, na categoria de Desembargador, em 24
de março de 1983. Na gestão 1985/1987 ocupou o cargo de Corregedor Geral da
Justiça, datando sua posse de 28 de fevereiro de 1985. Na gestão 1989/1991 exerceu
a Presidência do Tribunal de Justiça, de 10 de novembro de 1989 até 1º de março
de 1991. Eleito, em 2003, para exercer o Cargo de Vice- Presidente e Corregedor do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, tomando posse no dia 28 de
março de 2003. Eleito Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, tomou posse no dia 19 de abril de 2004.
Presidente da Segunda Câmara Criminal (2003/2005).
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
No exercício da judicatura de 2ª Instância proferiu votos que se encontram
publicados em revistas jurídicas do país, como Revista dos Tribunais, Revista Forense,
Jurisprudência Brasileira, Anais Forenses do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados.

COMPOSIÇÃO ATUAL DO TRIBUNAL PLENO

203

Foto: Márcio Hudson / Arquivo TJ/MT

Desembargador Leônidas Duarte Monteiro.
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Leônidas Duarte Monteiro  Nasceu em Cuiabá (MT), aos 2 de junho
de 1940, descendendo de Benjamin Duarte Monteiro e Anna Augusta de Oliveira
Monteiro.
Seus estudos superiores foram realizados junto à Universidade Federal de Mato Grosso,
onde obteve o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Ingressou na Magistratura como Promotor de Justiça, exercendo essa função junto
às Comarcas de Diamantino e Santo Antonio do Leverger, tendo sido posteriormente
designado para servir junto à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Promovido, por merecimento, ao cargo de Procurador de Justiça, atuou como Assessor
Jurídico da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – Delegacia de
Mato Grosso.
Entre 15 de março de 1979 e 15 março de 1983 ocupou o honroso cargo de
Procurador Geral de Justiça, durante os Governos do Eng.º Frederico Carlos Soares
Campos, o mesmo ocorrendo nos Governos do Eng.º Júlio José de Campos e de
Wilmar Peres de Farias.
Ingressou no Tribunal de Justiça em 3 de agosto de 1992, na vaga reservada ao
Quinto Constitucional do Ministério Público, conforme lista tríplice elaborada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Na gestão 1995/1997 ocupou o cargo de
Vice-Presidente da mesma Corte de Justiça, tendo tomado posse no dia 1º de março de
1995.
Foi eleito Presidente do mesmo Tribunal na gestão 2001/2003, com posse a 1º
de março de 2001. Atualmente, além do Tribunal Pleno, integra as Câmaras Cíveis
Reunidas e a Terceira Câmara Cível.
Agraciado com o Colar do Mérito do Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador José Ferreira Leite.

206

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

José Ferreira Leite  Nasceu aos 5 de dezembro de 1946, tendo como berço
o tradicional Distrito de Mimoso, Município de Santo Antônio de Leverger/MT.
Descende de Francisco Ferreira Leite e de Alice Nunes Ferreira, ambos falecidos.
Seus primeiros estudos foram realizados em sua terra natal, junto ao Grupo
Escolar Rural Estadual “Maria Cristina da Silva Rondon”, entre os anos de 1956 e
1959. O ginasial, junto ao Colégio Estadual de Mato Grosso, hoje Liceu Cuiabano
“Maria de Arruda Müller”, nos anos de 1960 a 1964, em Cuiabá-MT. No Curso
Cientíﬁco, fez opção por Ciências Sociais e Letras, tendo cursado junto ao Colégio
Universitário - Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá/MT, entre os anos de 1965 e
1967, também na capital. O ensino superior foi realizado na Faculdade de Direito da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, entre 1968 e 1973, em Cuiabá/MT,
Bacharelando-se em Ciências Sociais e Jurídicas.
Exerceu Advocacia Civil, Criminal, Trabalhista, Tributária e Comercial, nas
Comarcas de Cuiabá, Diamantino, Rosário Oeste, Barra do Bugres e Cáceres, de 1973 a
1977.
Seu ingresso na Magistratura se deu por concurso público para Juiz de Direito,
realizado em 1977, funcionando junto à Comarca de Alto Garças/MT, Primeira
Entrância, como titular. Sua nomeação ocorreu aos 3 de dezembro de 1977, datando
a posse de 12 de dezembro. Permaneceu no cargo de 13 de dezembro de 1977 a 31 de
maio de 1979. Exerceu também jurisdição, em substituição legal, junto às Comarcas de
Alto Araguaia, Poxoréu, Guiratinga e Rondonópolis. Foi promovido, por merecimento,
para a Comarca de Barra do Garças – Segunda Entrância, no dia 18 de maio de 1979.
Tomou posse no cargo em 1º de junho de 1979, tendo nele permanecido até 30 de
setembro do mesmo ano. Promovido, por merecimento, para a Comarca de Cuiabá,
Entrância Especial, 5ª Vara Cível, por Ato de 24 de setembro de 1979, tomando posse
a 1ª de outubro, nele permanecendo até 2 de agosto de 1992. Designado como Juiz
Membro e Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Pequenas Causas
das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, por Portaria da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o nº 613/87, de 30 de abril, tendo tomado posse
neste mesmo mês. Funcionou no cargo entre abril de 1987 a junho de 1992. Atuou
como Vogal perante o Egrégio Tribunal Pleno do TJ/MT entre 27 de junho de 1985 e 13
de fevereiro de 1986.
Ingressou no Tribunal de Justiça aos 3 de agosto de 1992, escolhido por critério
de antiguidade. Ocupou, na gestão 1997/1999, o honroso cargo de Corregedor Geral
de Justiça, e, na de 2003/2005, foi eleito Presidente do Tribunal, tendo como VicePresidente o Desembargador José Tadeu Cury e como Corregedor Geral da Justiça
o Desembargador Mariano Alonso Travassos. Atualmente, além da Presidência do
Tribunal de Justiça, integra como Membro e Presidente, a Comissão Examinadora
dos Concursos Públicos para Ingresso e Remoção de Titulares de Serviços Notariais e
de Registro; a Comissão Especial do Concurso de Juiz Substituto do Estado de Mato
Grosso; e Membro do Projeto de Modernização do Poder Judiciário.
Ocupou, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, os cargos de Presidente, biênio
1993/1995; Corregedor Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, de 28 de junho
de 1989 a outubro de 1991; Membro Efetivo do TRE/MT - categoria – Juiz de Direito
(designação), entre outubro de 1987 a junho de 1992; Juiz Eleitoral da 11ª Zona – Alto
Garças/MT, dezembro/77 a maio/79; Juiz Eleitoral da 9ª Zona – Barra do Garças/MT,
junho a setembro/79; Juiz Eleitoral da 1ª Zona – Cuiabá, outubro/79 a maio/84.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador José Jurandir de Lima.
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José Jurandir de Lima  Nascido aos 13 de setembro de 1948, na cidade de
Apiaí, Estado de São Paulo, descendendo de José Rodrigues de Lima e de Olímpia Sarti
de Lima. Cursou o ensino fundamental em sua cidade natal e o médio na tradicional
cidade paulista de Itapetininga.
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba (SP), retornando
à cidade natal, onde exerceu a advocacia militante, tanto em Apiaí como nas cidades
circunvizinhas.
Ingressou na Magistratura do Estado de Mato Grosso através de concurso realizado
em setembro de 1977, tomando posse no Tribunal de Justiça de Mato Grosso aos 12
de setembro do mesmo ano. Assumiu a Comarca de Dom Aquino (MT), em 13 de
dezembro de 1977, na categoria de Juiz de Direito. Jurisdicionou nessa tradicional e
histórica Comarca mato-grossense até 31 de outubro de 1979, tendo nesse período
acumulado também a Comarca de Poxoréu. Foi promovido para a Vara Criminal de
Rondonópolis, tomando posse no dia 1º de novembro de 1979, aí permanecendo até
20 de outubro de 1983, quando foi novamente promovido para a 6ª Vara Cível da
Comarca da Capital, onde permaneceu até 2 de agosto de 1992.
Em Rondonópolis, foi Juiz Eleitoral entre 1º de dezembro de 1979 até 20 de outubro
de 1983, período em que presidiu as eleições de 1982, na sede quanto em Pedra Preta.
Instalou o Distrito de Juscimeira, o Cartório de Registro Civil e presidiu o plebiscito
que elevou este distrito a município.
Ocupou os cargos de Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral
no biênio de março de 1993 / março de 1995. Em 1994 assumiu a Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral, atuando num momento crítico da história eleitoral matogrossense, quando foi decidida a reabertura das urnas de diversas zonas eleitorais.
Foi promovido, por merecimento, ao cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, tomando posse no dia 3 de agosto de 1992. Ocupou
também os cargos de Vice-Presidente do Tribunal, no biênio março de 1997 / fevereiro
de 1999, presidindo inúmeras sessões do Tribunal Pleno e participando ativamente de
reuniões do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, entre elas, a de
Recife (PE), Brasília (DF) e Boa Vista (RR).
Pelos relevantes trabalhos no âmbito do Judiciário mato-grossense recebeu o título
de Comendador da Ordem São José Operário, da Justiça do Trabalho e também o Colar
do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
Eleito Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sessão do
Tribunal Pleno de 21 de outubro de 2004, para o biênio 2005/2007.
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Desembargador Paulo Inácio Dias Lessa.
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Paulo Inácio Dias Lessa  Nascido em São Paulo (SP) aos 23 de agosto de
1949, descende de Everaldo Lessa e de Anésia Dias Lessa.
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito “Braz Cubas”, de Mogi das
Cruzes (SP), tendo colado grau no dia 27 de dezembro de 1973.
No âmbito da pós-graduação cursou, junto à mesma Faculdade, o curso de Direito
Penal e Processo Penal, com defesa de monograﬁa, diplomando-se em 25 de maio de
2002.
Advogado militante entre os anos de 1974 e 1979, ocasião em que ocupou o cargo
de Procurador Jurídico do DERMAT/MT, assim como o de Chefe da Procuradoria do
DOP/MT.
Em julho de 1979, integrou os quadros da Magistratura quando, por concurso
público, assumiu o cargo de Juiz de Direito do Estado de Mato Grosso. Nesse campo
atuou inicialmente junto à Comarca de Alto Graças (MT), 1ª Entrância, entre 23 de
novembro de 1979 e 24 de março de 1980. Promovido, por antiguidade, assumiu a 2ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, 2ª Entrância. Aos 13 de outubro de 1981
foi promovido, por merecimento, para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Entrância Especial. Por solicitação, foi removido para a 12ª Vara Cível, aos 30 de agosto
de 1985, e para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, aos
9 de abril de 1991. Concomitantemente, exerceu o cargo de Diretor do Cartório da
Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso.
Ingressou no Tribunal Regional Eleitoral em outubro de 1983, tendo ali atuado,
na categoria de Juiz de Direito, até outubro de 1987. Entre 17 de março de 1987 e 1º
de setembro do mesmo ano atuou como Juiz Supervisor dos Juizados Especiais de
Pequenas Causas das Comarcas de Cuiabá e de Várzea Grande.
No Tribunal de Justiça ingressou, por merecimento, em 1º de julho de 1992, tendo
tomado posse no cargo de Desembargador no dia 3 de agosto do mesmo ano.
Na mais alta Corte Estadual de Justiça, foi eleito Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de Mato Grosso na sessão extraordinária do Tribunal de Justiça, de 19 de
novembro de 1998, atuando durante o biênio 1999-2001, datando sua posse de 1º
de março de 1999. Presidente da CEJA – Conselho Estadual Judiciária de Adoção,
entre os anos de 1999 e 2003. Ocupou também, entre 2001 e 2003, os cargos de
Ouvidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com mandato de dois anos,
por designação do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, e também,
contemporaneamente, o de Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador Munir Feguri.
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Munir Feguri  Nasceu em Cuiabá (MT), aos 28 de junho de 1938. Cursou o 1º
grau no Ginásio Brasil e o 2º na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje CEFET,
ambos em sua terra natal. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade
de Direito de Cuiabá, colando grau no ano de 1966. Nessa ocasião, foi o orador da
turma.
Por 20 anos integrou o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
tendo, na gestão 1983/1985, ocupado a Presidência da instituição. Na OAB-MT,
especialmente durante sua Presidência, reformou o plenário e construiu a Biblioteca
da entidade que, na ocasião de sua inauguração, recebeu o nome do ilustre advogado e
poeta Agenor Ferreira Leão. Promoveu também diversos debates, palestras e ciclos de
estudos, com destaque para as comemorações do cinqüentenário da OAB-MT.
Presidiu o Instituto dos Advogados de Mato Grosso, no biênio 1991/1993.
Durante os anos de 1985 e 1989, representou a OAB-MT junto ao Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo sido reeleito também para o biênio
1991/1993. Um de seus projetos de luta foi para a criação do Tribunal Regional do
Trabalho, 23ª Região, com sede em Cuiabá, e de mais oito Juntas de Conciliação e
Julgamento em Mato Grosso, concretizados com sucesso.
Ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo Quinto
Constitucional, tomando posse em 13 de agosto de 1992.
No ano de 1995, foi eleito Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, ocasião em que foi-lhe oportunizado implantar, pela primeira vez, o sistema
eleitoral informatizado.
Durante o biênio 1999/2001, foi eleito Vice-Presidente da Corte de Justiça, ao lado
do Desembargador Presidente Wandyr Clait Duarte, datando sua posse de 1º de março
de 1999. A 29 de maio de 2000, por falecimento do então Presidente, o Desembargador
Munir Feguri assumiu a Presidência, permanecendo à frente do mais alto cargo até
março de 2001. Em seu lugar, na Vice-Presidência, assumiu o Desembargador Orlando
de Almeida Perri.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
Foi eleito Corregedor Geral da Justiça, biênio 2005/2007, devendo tomar posse em
1º de março de 2005.
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Desembargador Antonio Bitar Filho.
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Antonio Bitar Filho  nasceu na cidade paulista de Santa Rita do Passa
Quatro, aos 17 de julho de 1940, descendendo de Antonio Bittar, libanês de nascimento,
e de Alice Elias Bittar, descendente de libaneses. Seus primeiros estudos foram feitos
junto ao Grupo Escolar José Gomide de Castro, em São Miguel Arcanjo (SP), sendo
que o colegial iniciado no Colégio Estadual Júlio Prestes de Albuquerque, prosseguido
no Colégio e Escola Normal Ciências e Letras e concluído no Ginásio Municipal
Getúlio Vargas, todos em Sorocaba (SP). O ciclo médio foi principiado junto à
Organização Sorocabana de Ensino e concluído na Escola Acadêmica Padre Anchieta,
na mesma cidade. O bacharelado em Direito foi cursado na Instituição Toledo de
Ensino, em Presidente Prudente (SP).
A militância no campo da advocacia teve início logo após sua colação de grau.
Ingressou na Magistratura, por concurso público, no Estado do Paraná, judicando
nas Comarcas de Cornélio Procópio, Uraí, Nova Fátima, São Gerônimo da Serra,
Congonhinhas, Bandeirantes, Capanema, Medianeira, Matelândia e Foz do
Iguaçu, exonerando-se para vir prestar concurso em Mato Grosso, onde aprovado.
Em solo mato-grossense, atuou junto às Comarcas de Barra do Bugres, Rosário
Oeste, Diamantino e Cáceres. Promovido, por merecimento, para a Comarca de
Rondonópolis, de lá foi transferido, por antiguidade, para a 1ª Vara Cível da Capital, no
ano de 1980.
Seu ingresso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se deu por
promoção, por antiguidade, datando a posse aos 14 de dezembro de 1993. Na gestão
2001/2003, ao lado do Presidente Desembargador Leônidas Duarte Monteiro, ocupou a
Vice-Presidência, tomando posse em 1º de março de 2001.
Membro da Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Justiça (1999/2001).
Vice-Presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adição (2002).
Membro efetivo do Instituto dos Magistrados do Brasil; da Associação dos
Magistrados Brasileiros e da Associação Mato-Grossense de Magistrados.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em fevereiro de 1999.
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Desembargador José Tadeu Cury.
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José Tadeu Cury  Nascido a 15 de setembro de 1944, na cidade de Rio
Claro (SP), descende de Halim Cury e de Ziza Jorge Cury. Em sua terra natal cursou
o primário, junto ao Grupo Escolar Marcelo Schimdt (1951-1954), o ginasial e
cientíﬁco (hoje 1º grau e médio), no Instituto de Educação “Joaquim Ribeiro” (19561959), sendo que o Cientíﬁco, junto ao mesmo educandário (1960-1963). Ingressou
na Faculdade de Direito de Bauru (SP), tendo obtido o título de Bacharel a 23 de
dezembro de 1968.
Em 1979 prestou e foi aprovado no concurso ao cargo de Juiz de Direito do Estado
de Mato Grosso, tendo sido nomeado no dia 14 de fevereiro de 1980. Sua primeira
designação foi para a Comarca de Alto Araguaia, datando sua posse aos 14 de fevereiro
de 1980. Exerceu cumulativamente a função de Juiz de Direito das Comarcas de Alto
Araguaia e de Alto Garças, até 26 de outubro de 1981. Promovido, por antiguidade,
da Comarca de Alto Araguaia para a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
– 2ª Entrância –, aos 26 de outubro de 1981. A partir de 25 de setembro de 1982, foi
designado, ad referendum do Conselho da Magistratura, para jurisdicionar junto
à Comarca de São Félix do Araguaia. Assumiu a Direção do Foro da Comarca de
Barra do Garças (1983-1984). Removido, a pedido, da 2ª Vara da Comarca de Barra
do Garças para a 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, aos 24 de abril de 1985 e
designado para responder cumulativamente pela Comarca de Poconé. Promovido, por
merecimento, da 1ª Vara da Comarca de Várzea Grande, 2ª Entrância, para a 8ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, a partir de 19 de agosto de 1985.
Convocado para compor a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, jun-ago/1987;
em fev-mar/1989, integrou a 1ª Câmara Cível – Câmaras Cíveis Reunidas; de fevmaio/1992 compôs o quorum das Câmaras Cíveis Reunidas, e de abr-maio/1993 foi
convocado novamente para compor a 2ª Câmara Cível – Câmaras Cíveis Reunidas; de
jul-set/1994, para compor a 1ª Câmara Cível – Câmaras Cíveis Reunidas e Tribunal
Pleno. Designado para responder pela Diretoria do Fórum Cível da Comarca de
Cuiabá, desde 24 de maio de 1993.
O Tribunal Regional Eleitoral consignou, em ata de 10 de outubro de 1990, um voto
de louvor pela dedicação, competência e espírito cívico com que exerceu a jurisdição
eleitoral. A partir de 18 de outubro de 1993 foi designado Juiz Membro do Tribunal
Regional Eleitoral. Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Tribunal Eleitoral entre 25 de
julho de 1996 e 21 de abril de 1998, e também, entre 22 de abril deste último ano até 22
de abril de 1999, a sua Presidência.
Ingressou no Tribunal de Justiça pelo critério da promoção por merecimento, tendo
assumido o cargo a 19 de setembro de 1994. Ocupou, no biênio 2001-2003, o honroso
cargo de Corregedor Geral da Justiça. Na Mesa Diretora atual (2003-2005), ocupa o
cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos.
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Mariano Alonso Ribeiro Travassos  Nascido na cidade do Rio de Janeiro
(RJ), aos 11 de abril de 1946, o Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos
bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, colando grau no
ano de 1974.
Seu ingresso na Magistratura data de 22 de novembro de 1979, quando assumiu
o honroso cargo de Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste. Aos 3 de março de
1880 foi promovido para a Comarca de Rondonópolis, atuando junto à 1ª Vara Cível.
Assumiu, por promoção, a 3ª Vara Criminal de Cuiabá, aos 22 de setembro de 1983.
Aos 8 de agosto de 1875 foi removido, a pedido, para a 2ª Vara Cível de Feitos da
Fazenda da mesma Capital
Atuou, na categoria de Juiz substituto legal, junto às Comarcas de Nobres,
Diamantino, Jaciara, Dom Aquino, Guiratinga, Alto Garças e Alto Araguaia.
Ocupou, também, o cargo de Juiz Eleitoral nas Comarcas de Cuiabá, Rosário Oeste,
Diamantino, Rondonópolis, Guiratinga, Jaciara e Chapada dos Guimarães, tendo sido
também designado para responder pela 8ª e 11ª zonas eleitorais, respectivamente, em
Alto Araguaia e Alto Garças.
A 17 de novembro de 1994, foi promovido ao cargo de Desembargador do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, datando sua posse de 1º de dezembro do
mesmo ano.
Eleito Corregedor Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em 15 de dezembro
de 2002, tomou posse no dia 27 de fevereiro de 2003.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador Orlando de Almeida Perri.
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Orlando de Almeida Perri  Natural de Cuiabá (MT), nasceu aos 8 de
agosto de 1956. Filho de Moacir Perri e Erzila de Almeida Perri, iniciou seus estudos
junto à Escola Modelo Barão de Melgaço, em Cuiabá, concluindo o primário em 30
de novembro de 1967. O ciclo de estudos médio foi cursado junto ao Colégio São
Gonçalo, também na capital, concluindo-o na cidade paulista de Campinas, junto ao
Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, diplomando-se aos 21 de dezembro
de 1974. Já no ano seguinte, ingressou na Faculdade Eurípedes Soares da Rocha,
em Marília (SP), tendo feito opção pelo curso de Direito. De volta à sua terra natal,
concluiu este curso superior na Universidade Federal de Mato Grosso, tendo se
diplomado no dia 27 de julho de 1979.
Sua primeira aproximação com a área jurídica ocorreu durante o período de
Estágio, tendo, por um ano e três meses, atuado junto à Procuradoria Geral de Justiça
– 1ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá.
Após obter sua inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de
Mato Grosso, ingressou nas lides advocatícias, desempenhando proﬁssionalmente
na capital, em Cáceres e em Poconé. Entre fevereiro de 1982 e dezembro de 1983,
trabalhou como Assessor Jurídico da CEMAT – Centrais Elétricas de Mato Grosso.
Em outubro de 1983 foi aprovado, em primeiro lugar, no concurso público
para Juiz Substituto, tendo sido designado para exercer a função junto à Comarca
de Tangará da Serra, assumindo o cargo aos 7 de dezembro de 1983. Jurisdicionou
também em Barra do Bugres e Barra do Garças e, em 9 de dezembro de 1985,
foi promovido, por antiguidade, para a Comarca de Cáceres, 1ª Vara Cível, aos
9 de dezembro de 1985. Promovido por merecimento, assumiu a Comarca de
Rondonópolis, 4ª Vara Cível, em 3 de dezembro de 1986, e no dia 20 de fevereiro de
1987 foi, novamente, promovido, por merecimento, para a Comarca de Cuiabá, onde
atuou como Juiz Auxiliar junto às 8ª e 9ª Varas Cíveis da Capital.
Entre 5 de junho de 1989 e 9 de fevereiro de 1990, serviu como Juiz Auxiliar da
Corregedoria-Geral de Justiça, por requisição do Desembargador Onésimo Nunes
Rocha. Com a criação de novas Varas na Comarca da Capital, no ano de 1990
foi removido para a 3ª Vara Especializada dos Feitos da Fazenda Pública e Ações
Correlatas, sendo que, em 7 de dezembro do mesmo ano, foi, novamente, removido,
desta feita para a 14ª Vara Cível da mesma Comarca, onde jurisdicionou como titular.
Em dezembro de 1994, foi eleito Presidente da Associação Matogrossense dos
Magistrados – AMAM.
Aos 22 de agosto de 1996, por merecimento, foi promovido ao cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Conduzido, em
22 de abril de 1998, para o Tribunal Regional Eleitoral exerceu naquela instituição os
cargos de Vice-Presidente e Corregedor, desta última data até 23 de março de 1999.
Assumiu a Presidência do mesmo Tribunal a 24 de março de 1999, ﬁnalizando o
mandato no dia 21 de abril do ano seguinte.
Aos 8 de junho de 2000, foi eleito Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, função que exerceu até 1º de março de 2001.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho.
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Jurandir Florêncio de Castilho  Natural de Morrinhos (GO), nasceu aos
29 de junho de 1940, descendendo de Hermógenes Florêncio de Castilho e de Maria
Alcebíades da Silva.
Estudou Eletrotécnica (1º grau) na Escola Técnica Federal de Goiás, concluindo
o curso no ano de 1958. O Comercial (médio), junto ao Colégio Estadual Xavier de
Almeida, em Morrinhos (GO), diplomando no ano de 1968. O superior foi cursado
junto à Universidade Federal de Uberlândia (MG), onde bacharelou-se em Direito, no
ano de 1973.
Além desses cursos regulares, concluiu o de Legislação Bancária, em São Paulo, e o
de Formação sobre Procedimentos Especiais, junto à Escola Superior de Magistratura
Nacional, no Rio de Janeiro, concluído no ano de 1984.
Iniciou sua carreira atuando como advogado militante, entre abril de 1973 e
novembro de 1979, quando assumiu o cargo de Juiz de Direito, por Ato de 22 de
novembro de 1979. Designado Juiz da 5ª Zona Eleitoral da Comarca de Poxoréu,
em 23 de novembro de 1979, jurisdicionou até 28 de março de 1980. Promovido,
por antiguidade, em 29 de abril de 1981, para o cargo de Juiz da 6ª Zona Eleitoral de
Cáceres, atuando até 5 de setembro de 1985. Presidiu, nesta histórica cidade matogrossense, as eleições do ano de 1982, para Governo do Estado, Senado, Câmara Federal
e Assembléia Legislativa. Igualmente, por antiguidade, foi promovido, da 2ª Vara
Cível de Cáceres, para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Entrância Especial,
tomando posse no dia 30 de agosto de 1985. Por remoção, a pedido, atuou junto à 17ª
Vara Cível da mesma Comarca e Entrância, pelo Ato nº 108/90/TJ, de 7 de dezembro de
1990, assumindo o cargo no dia 20 do mesmo mês e ano. Aos 9 de novembro de 1993,
tomou posse no cargo de Juiz Substituto do Tribunal Regional Eleitoral de MT, sendo
que a 9 de novembro de 1995, deu-se sua efetividade na função de Juiz de Direito,
por decisão do Tribunal de Justiça. No Tribunal Regional Eleitoral, enquanto Juiz de
Direito, foi membro Titular (1996/1997); Vice-Presidente e Corregedor (2000/2001) e
seu Presidente (abril/2001 a abril/2002).
Ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por antiguidade,
deixando a 17ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por Ato nº 107/98/TJ, de 15 de junho
de 1998, e assumindo o cargo de Desembargador, aos 18 de junho do mesmo ano.
Na eleição para o biênio 2005/2007, foi escolhido, aos 21 de outubro de 2004, para
ocupar o honroso cargo de Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, devendo
tomar posse em 2005.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.
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Rubens de Oliveira Santos Filho  Nascido aos 6 de janeiro de 1955, em
Cuiabá (MT), descende de Rubens de Oliveira Santos e de Iza Teixeira Santos. Seus
primeiros estudos foram cursados numa das mais tradicionais escolas públicas de sua
terra natal, a Escola Modelo Barão de Melgaço, onde concluiu o curso primário, no
ano de 1965, prosseguindo o ginasial junto ao Colégio Salesiano São Gonçalo, sob a
orientação e direção da Ordem Salesiana, colando grau no ano de 1969. O nível médio,
antigo Cientíﬁco, foi efetivado junto à Escola Técnica Federal de Mato Grosso, hoje
CEFET, concluído no Colégio Pré-Universitário de Brasília (DF), diplomando-se em
dezembro de 1972. Junto à Universidade Federal de Mato Grosso cursou Direito, tendo
recebido o diploma de Bacharel no mês dezembro de 1977. Logo após a formatura
iniciou sua proﬁssão como advogado, tendo atuado militantemente entre os anos de
1978 a 1998.
Participou intensamente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato
Grosso, onde se inscreveu provisoriamente a 1º de março de 1978, sendo que a
inscrição deﬁnitiva foi expedida no ano seguinte. Integrou a Comissão de Ética e
Disciplina da OAB e exercendo também os cargos de Conselheiro, de 1º de fevereiro
de 1985 a 10 de março de 1986, quando, nessa última data, passou a exercer a VicePresidência da instituição, retornando como Conselheiro a partir de 1º de janeiro
de 1987 e atuando nessa função até o ano de 1989. Integrou também a Comissão de
Defesa das Prerrogativas, igualmente no IAB-MT, no ano de 1988. No seguinte, elegeuse Presidente da Seccional da OAB-MT, gestão 1991-1993, reelegendo-se para o biênio
1998-2000.
No Tribunal Regional Eleitoral, foi Juiz da categoria de Jurista, entre 21 de setembro
de 1995 e 14 de abril de 1998. Nesse Tribunal, ocupou o cargo de Vice-Presidente e
Corregedor, entre 22 de março de 2001 e 16 de abril de 2002. Presidiu o Colégio de
Corregedores da Justiça Eleitoral entre 8 de agosto de 2001 e 16 de abril de 2002.
Foi escolhido, na vaga do Quinto Constitucional, assumindo o cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 15 de outubro de
1998.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 1º de fevereiro de 1999.
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Desembargador Manoel Ornellas de Almeida.
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Manoel Ornellas de Almeida  Nasceu em Guiratinga (MT), aos 18 de julho
de 1943, descendendo de João Ornellas de Almeida e de Maria Deraldina de Almeida. O
curso primário foi realizado em sua terra natal, junto à Escola Rural Mista do Distrito
de Estrela do Leste, entre os anos de 1951 e 1955. O ginasial, em Guiratinga, no Ginásio
Estevão de Mendonça, entre os anos de 1956 e 1959. Na capital do Estado, cursou a
Escola Técnica de Comercio de Cuiabá, durante os anos de 1971 e 1973. Tendo feito
opção pelo curso de Direito, cursou o superior junto à Universidade Federal de Mato
Grosso, Bacharelando-se em 28 de julho de 1978. Entre os anos de 1978 e 1999 se
capacitou no campo da Advocacia.
Como Advogado, iniciou sua prática através de estágios realizados junto à Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (mar/1977 a jul/1978) e também
junto ao Ministério Público (ago/1976 a jul/1978), designado pelo Procurador Geral
da Justiça, a 30 de junho de 1977. Entre os anos de 1980 e 1983 foi Advogado do
Sindicato dos Bancários; entre 1979 e 1981 exerceu a mesma função do Município
de Livramento; sendo que entre 1978 e 1983, advogou junto ao Rodoviário Nego
Amâncio Ltda, tendo também ocupado o cargo de Vice-Presidente da Junta Disciplinar
Desportiva, entre 1978 e 1979.
Iniciou nas lides da Magistratura através de concurso público (nov/1983). Atuou
inicialmente como Juiz Substituto da Comarca de São Félix do Araguaia (nov/1983nov/1985); Juiz Eleitoral da mesma Comarca (nov/1983-nov/1985; Juiz de Direito da
Comarca de Barra do Garças, 2ª Entrância (nov/1985-nov/1986) e Juiz Eleitoral da
Comarca de Barra do Garças (jul/1985-fev/1986).
Na Comarca da Capital, foi nomeado Juiz de Direito Auxiliar da CGJ/MT
(fev/1986-maio/1989); Juiz de Direito da mesma Comarca, 1ª Vara das Execuções
Fiscais – Entrância Especial (jun/1989-nov/1990); Juiz de Direito da Comarca de
Cuiabá, 15ª Vara Cível – Entrância Especial (nov/1990-fev/2000); Juiz de Direito
substituto no Tribunal de Justiça – 2ª Câmara Cível (jun/ago 1991); Juiz Eleitoral da
38ª Zona – Municípios de Cuiabá, Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger
(jul/1992-abr/1997); Juiz de Direito substituto no Tribunal de Justiça – 2ª Câmara Cível
(jun-nov/1994); Juiz de Direito substituto no Tribunal de Justiça (maio-jul/1997); Juiz
de Direito nomeado Diretor do Fórum de Cuiabá (jul/1994-mar/1995 e de mar/1995mar/1997); Juiz do Tribunal Regional Eleitoral (biênio 1998-2000); Juiz de Direito
substituto – 2ª Câmara Cível (maio/1998-fev/1999); Diretor do Foro Cível da Comarca
de Cuiabá (mar/1999-mar/2001); Juiz de Direito substituto no Tribunal de Justiça – 2ª
Câmara Cível (ago/1999).
Nomeado Desembargador aos 3 de fevereiro de 2000, tomou posse no dia 22
de fevereiro do mesmo ano. No Tribunal de Justiça atuou como Membro da 2ª
Câmara Criminal; membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral (2001-2003);
Desembargador designado para a propaganda eleitoral, nas eleições federais de 2002;
Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais (mar/2002-jun/2005);
Presidente da Comissão de elaboração da Constituição e Regulamento Geral
(1996/1998).
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 22 de fevereiro de 2000.
Proferiu diversas palestras e é autor de O Juiz e o Afastamento do Cargo (Revista dos
Tribunais). A Primeira Comarca (Revista Trimenstral de Jurisprudência dos Estados); A
Formação da Sentença (Revista Trimestral de Jurisprudência).
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Desembargador Donato Fortunato Ojeda.
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Donato Fortunato Ojeda  Nasceu na cidade mato-grossense de Rosário
Oeste, aos 5 de abril de 1940, descendendo de Tertuliano Jacob Ojeda e de Antonia José
Ojeda.
Seus estudos secundaristas foram cursados junto ao Instituto Salesiano São Vicente,
em Campo Grande. No Instituto de Ciências e Letras de Mato Grosso (ICLC), em
Cuiabá, concluiu dois cursos superiores, o primeiro, no ano de 1970, licenciando-se
em Letras, com especialidade em Língua Francesa, e no ano de 1975, o Bacharelado em
Ciências Jurídicas e Sociais.
Entre 1976 e 1979 atuou nas Comarcas de Cuiabá, Diamantino e Rosário Oeste,
como advogado militante.
Ocupou o cargo de Juiz de Direito junto às Comarcas de Poconé (dez/1979out/1981), Juiz Criminal e de Menores em Cáceres (nov/1981-ago/1985), Juiz
Substituto e fundador em Mirassol D’Oeste (set/1982-nov/1983). A 21 de agosto
de 1985 foi promovido para a 11ª Vara Cível da Capital, tomando posse em 30 do
mesmo mês e ano. Removido, a pedido, para a Vara de Menores, hoje da Infância e
Adolescência de Cuiabá, tomou posse no dia 17 de outubro de 1986.
Seu ingresso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se deu por
promoção, tendo tomado posse no cargo de Desembargador no dia 4 de agosto de
2000.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 4 de agosto de 2000.
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Desembargador Paulo da Cunha.
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Paulo da Cunha  Nasceu na cidade paulista de Mendonça, no dia 31 de agosto
de 1949. Seus primeiros estudos (primário e ginasial) foram cursados em sua terra
natal, sendo que o médio junto ao Colégio Comercial Oeste Paulista (SP), colando grau
como Técnico em Contabilidade.
Bacharelou-se em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), sediada
na capital paulista, diplomando-se no ano de 1974.
Suas atividades advocatícias tiveram início entre os anos de 1975/1976, quando
militou junto à Comarca mato-grossense de Cáceres. Neste último ano ingressou na
SUNAB, por concurso público, instituição onde prestou serviços até o ano de 1980.
Seu ingresso no Ministério Público se deu em 1979 quando, por concurso público,
foi aprovado para integrar seus quadros, tendo sido nomeado como Procurador
Autárquico, no ano seguinte, para atuar na Comarca de Barra do Bugres. Promovido
por merecimento, no ano de 1984, assumiu a Comarca de Tangará da Serra e, em
1985, igualmente por merecimento, foi promovido para a Comarca de Cuiabá, onde
atuou até o ano de 1990. Igualmente por merecimento, assumiu o honroso cargo de
Procurador de Justiça. No Ministério Público integrou o Conselho Superior da mesma
Instituição por diversos mandatos, sendo que em dois deles foi o membro mais votado;
o Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso (desde 22 de julho de 1991) e
o Conselho de Entorpecentes deste Estado. Compôs a Comissão Examinadora do
Concurso de Promotor de Justiça.
Seu ingresso no Tribunal de Justiça data de 19 de novembro de 2002.
Colaborou junto ao periódico Tribuna Livre, órgão oﬁcial da Associação Matogrossense do Ministério Público, publicando matérias referentes ao instituto da
Preclusão no CPC.
O jornal Diário de Cuiabá editou, em 9 de junho de 1999, matéria de sua autoria
intitulada A violência e a estatística, sendo que no mesmo periódico cuiabano, em 16 de
agosto do mesmo ano, publicou o artigo Crimes comissivos por omissão.
Cursou, no âmbito da Pós-graduação, os cursos de Especialização em Direito Penal
e também o Mestrado em Direito Público.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 19 de novembro de 2002.
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Desembargador José Silvério Gomes.
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José Silvério Gomes  Nascido em Uberaba (MG) aos 16 de novembro de
1942, descende de Telpino Gomes e de Iveta de Azevedo Gomes. O curso secundário
foi feito em sua cidade natal, sendo que o superior junto à FIEO, na cidade de São
Paulo.
Seu ingresso na Magistratura, em primeira Entrância, se deu junto às Comarcas
de Barra do Bugres e Tangará da Serra. Foi promovido, por merecimento, para a 1ª
Vara Cível, 2ª Entrância, da Comarca de Rondonópolis (maio/1984). Igualmente
por merecimento, foi promovido para a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(fev/1986) e, posteriormente, para a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Entrância
Especial (dez/1986).
No Tribunal Regional Eleitoral, atuou como membro entre 1989 e 1992, tendo
também ocupado os honrosos cargos de Corregedor Regional Eleitoral por um biênio
(1991/1992) e de Juiz da 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá.
Por dois biênios dirigiu o Fórum Cível da Comarca de Cuiabá, tendo ocupado, na
mesma Instituição, o cargo de Vice-Presidente, por dois biênios.
Ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aos 8 de agosto de 2003.
Representa o Poder Judiciário junto ao GEFI. Integrou a banca examinadora do
II Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz do Trabalho Substituto, da
23ª Região (1993) e Presidente da Banca Examinadora do Concurso para Seleção de
Servidores para os quadros do Fórum Cível de Cuiabá e também esteve na Presidência
de diversas Bancas Examinadoras de concurso para seleção de Servidores dos quadros
do Tribunal de Justiça, entre os anos de 1990 e 2000.
Sócio efetivo da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação MatoGrossense de Magistrados.
Agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, em 8 de agosto de 2003.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

N

o início da gestão do Desembargador José
Ferreira Leite (2003-2005) foi estabelecido um
Planejamento Estratégico visando a expansão
e universalização da prestação jurisdicional, em
respeito ao COJE – Código de Organização Judiciária. Para
atingir as metas ﬁxadas nesse plano global foi elaborado com
o apoio do Assessor Maurício Magalhães Faria, um Plano
Plurianual (2004-2007), convertido na Lei nº 8.064, de 30 de
dezembro de 2003.

Prioridades estabelecidas na
criação e instalação de Comarcas



Uma de suas metas objetivava a criação e instalação
de 28 novas Comarcas de 1º Entrância no Estado, além da
instalação de 4 outras já criadas.
Obedeceu-se as diretrizes estratégicas que visava dotar
o Judiciário de eixos estruturantes de planejamento que
importavam principalmente em:
 Criação de Comarcas em municípios do Estado
limítrofes com o país irmão (Bolívia) e Estados vizinhos
(Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas e Rondônia).

18

 Criação de Comarcas nos principais corredores do
sistema viário estadual (BR 364, BR 163, BR 070, dentre
outras) com objetivo de fortalecer o desenvolvimento
social em cidades que já experimentavam acelerado
desenvolvimento econômico.
 Criação de Comarcas em municípios com vocação
ligada a atividade produtiva do agronegócio.
Das quatro Comarcas anteriormente criadas, foram
instaladas as de Aripuanã e Vila Bela da Santíssima Trindade,
estando atualmente em fase de construção o prédio do Fórum
de Torixoréu e ainda não iniciada a de Nova Brasilândia.
Das 28 novas Comarcas criadas no biênio 2003/2004 já
estão construídos os edifícios-sede dos fóruns e devidamente
instalados os seguintes: Sapezal, Ribeirão Cascalheira, Terra
Nova do Norte, Querência, Guarantã do Norte, Nova Canaã
do Norte, Alto Taquari, Feliz Natal, Paranaíta, Nova Mutum,
Nova Monte Verde, Cláudia, Cotriguaçu, Brasnorte.
Encontram-se em construção e com instalação prevista
entre janeiro e junho de 2005 as seguintes Comarcas:
Tabaporã, Porto Esperidião, Colniza, Itaúba, Vera, Tapurah,
Confresa, Campinápolis, Novo São Joaquim, Matupá.
Finalmente serão instaladas em 2005 as Comarcas de
Marcelândia, Nova Ubiratã, Nova Olímpia.
Esse planejamento deﬁniu prioridades que, a partir da
implementação do Plano Plurianual, passaram a perseguir
as metas previamente traçadas pelo Tribunal de Justiça,
reforçando, nessa medida, a necessária independência do
Poder Judiciário.

Fórum da Comarca
de Vila Bela
da Santíssima
Trindade.

Foto: Juliano Bezerra / Arqu

ivo TJ/MT

Os fóruns padrão

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT



De acordo com o Plano Plurianual, a criação das
Comarcas deve ser acompanhada da ediﬁcação dos
respectivos Fóruns, que não mais deveriam ser construídos
em modelos arquitetônicos diferenciados, mas respeitando
um padrão estético comum, importante ícone de identiﬁcação
e união das ações da Justiça no espaço territorial matogrossense.

Fórum da Comarca de Querência.
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Perspectivas arquitetônicas do Fórum Padrão.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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A Criação do cargo de Juiz
de Direito Substituto de 2º Grau



Um outro ponto importante do Planejamento
Estratégico se prendeu à criação dos cargos de Juízes de
Direito Substitutos de 2º Grau, diretamente vinculados
ao Tribunal de Justiça e que em muito vêm colaborando
para agilizar os feitos da 2ª Instância. Essa estratégia, que
teve por base positivas experiências vivenciadas por outros
Tribunais estaduais, a exemplo do paulista, tem como
princípio a admissão de um corpo de Juízes cooperadores
que atuam junto ao Tribunal de Justiça investidos de algumas
prerrogativas próprias dos Desembargadores. A atuação
dos Juízes de Direito Substitutos de 2º Grau se faz junto às
Câmaras Isoladas, ﬁcando a cargo dos Desembargadores
os feitos relativos às Câmaras Cíveis Reunidas e Criminais
Reunidas, assim como aqueles do Tribunal Pleno.
Ao apresentar semelhante propositura ao Tribunal Pleno,
em 24 de outubro de 2003, o Presidente do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, Desembargador José Ferreira Leite,
alegou que essa estratégia visava a “melhoria da qualidade
de vida dos Senhores Desembargadores que, como todos
sabem, vivem sufocados com a enorme carga de trabalho,
diante do volume dos feitos que aportam, todos os meses,
no serviço de distribuição do Tribunal” (Proposição 8/2003,
p. 4). Esse aumento, respaldado pelas diretrizes ﬁxadas pela
Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, autoriza
a elevação do número de membros do Tribunal “todas as
vezes que for ultrapassado o índice de trezentos (300) feitos
ano por Desembargador, situação que já se constata há vários
anos anteriores, sendo que, no ano passado (2002) tivemos
uma média de 628 (seiscentos e vinte e oito) feitos julgados
por cada membro da Corte” (ibid., p. 7). Essa justiﬁcativa
teve por base um aspecto regimental: de forma permanente,
três Desembargadores exercem atividades administrativas – o
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça
(ibid., p. 5).
Além desse benefício, o Presidente também destacou que a
criação de mais oito cargos de Juízes de Direito Substitutos de
2º Grau não oneraria o erário, podendo o Tribunal de Justiça
contar com um corpo ﬁxo de Juízes cooperadores, visto que
a convocação sazonal de Juízes “gera despesa adicional para o
Tribunal, que ﬁca com a obrigação de pagar ao Magistrado a
diferença apurada entre os vencimentos do cargo de Juiz de
Direito de Entrância Especial e do cargo do Desembargador,
durante o tempo que demorar a convocação” (ibid., p. 45). Além desses benefícios, o Presidente José Ferreira Leite
salientou que

238

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

esse quadro irá ser agravado sensivelmente com a posse dos
novos Magistrados que estão sendo aprovados no certame
de concurso em andamento, até porque hoje existem trinta e
cinco vagas no primeiro grau de jurisdição, isto sem contar
com as doze (12) Comarcas, já criadas e que serão instaladas,
parte delas ainda este ano, não podendo ser esquecido, por
igual, que varas judiciais deverão surgir em algumas Unidades
Judiciárias do interior do Estado, onde o volume sufocante
de feitos praticamente inviabiliza a entrega da prestação
jurisdicional, valendo citar, só a título de exemplo, a Comarca
de Alta Floresta que, com somente três (03) Varas e Juízes,
tem em tramitação, aproximadamente, catorze mil (14.000)
processos (ibid., p. 5).

Ponderou, ainda, o Presidente Ferreira Leite que, entre
os anos de 2002 e 2003, foram feitas 127 convocações,
que recaíram sobre 21 juízes diferentes, “o que provoca
a possibilidade natural de maior divergência no
pronunciamento das decisões da Corte, seja pelas Câmaras
Isoladas, Reunidas ou pelo Pleno”. Argumentou também o
Presidente do Tribunal de Justiça, que um número ﬁxo de
Juízes atuando exclusivamente no 2º grau amenizaria os
inconvenientes referidos, “além de deixar o Magistrado em
posição mais confortável, pois a sistemática atual faz com
que o Juiz convocado não tenha condições de programar
racionalmente suas atividades, uma vez que, rotineiramente,
está atuando no Tribunal e vinculado à titularidade de sua
Vara” (ibid., p. 6).
Os Juízes de Direito Substitutos de 2º Grau funcionam
durante licenças, férias, impedimentos, afastamentos por mais
de 10 dias e na vacância de qualquer membro das Câmaras
Isoladas. Essa substituição se legitima através de Ato baixado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, após indicação do
Presidente da Câmara Isolada. Quando investido do cargo, o
Juiz de Direito Substituto de 2º Grau terá
a mesma competência do membro da Câmara Isolada que
estiver substituindo, e somente neste caso, além dos feitos
da competência da respectiva Câmara Isolada, receberá,
por distribuição, feitos da competência das Câmaras Cíveis
e do Tribunal Pleno, ressalvada a matéria de natureza
administrativa (Resolução nº 08/2003-TJ, IV).

Por outro lado, a incorporação dos Juízes de Direito
Substitutos de 2º Grau signiﬁcaria, em condições normais
de funcionamento do Tribunal de Justiça, um acrescido de
praticamente 50% da sua capacidade,
porque não havendo afastamento dos Senhores
Desembargadores cada Câmara Cível funcionaria em quatro
membros e dois Juízes Substitutos de 2º Grau, que atuarão
como cooperadores, sendo certo que cada Câmara Criminal
receberá um Juiz cooperador, não devendo ser esquecido que
a Câmara de Férias poderá ser presidida pelo Presidente ou
Vice-Presidente do Tribunal e ser integrada por dois ou até
mesmo três Juízes Substitutos de 2º Grau, o que permitirá

Foto: Márcio Hudson / Arquivo TJ/MT

Juízes de Direito Substitutos de 2° Grau.
Da esquerda para a direita: Dr. Juracy Persiani, Dr. Márcio Vidal, Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha, Dr. Marcelo
Souza de Barros, Dr. Rui Ramos Ribeiro, Dr. Carlos Roberto Correia Pinheiro e Dr. Antônio Horácio da Silva Neto.

que todos os membros da Corte possam usufruir suas férias
nos meses de janeiro e julho, bem como durante o recesso
(Proposição 8/2003, p. 7).

Após sugestões e considerações jurídicas, a Propositura se
transformou na Lei nº 8.006, de 26 de novembro de 2003:
LEI Nº 8.006, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003.
Autor: Poder Judiciário
Cria o cargo de Juiz de Direito Substituto no 2º Grau de
Jurisdição e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo
em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual,
sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados, na Comarca da Capital, oito (08)
cargos de Juiz de Direito Substitutos de 2º Grau, com os
respectivos cargos de gabinete, conforme deﬁnido pela Lei nº
6.614, de 22 de dezembro de 1994.
Art. 2º O provimento dos cargos de Juiz Substituto de
2º Grau dar-se-á exclusivamente, por remoção, observado
o critério do merecimento, dentre os Juízes de Direito de
Entrância Especial que contem, no mínimo, dois anos na
respectiva entrância, vedada a permuta.
Art. 3º Compete ao Juiz de Direito Substituto de 2º Grau:
I – substituir Desembargador nas suas faltas,
impedimentos, afastamentos, licença, férias e na
vacância do cargo, até o seu provimento, bem como
auxiliar Desembargador quando designado e a
necessidade do serviço assim exigir;

II – integrar a Câmara Especial ou de Férias, na forma que
vier a ser deﬁnida pelo Tribunal, sempre presidida por
um Desembargador;
III – integrar Comissões Especiais, quando presidida por
Desembargador, na forma que vier a ser deﬁnida
pelo Conselho da Magistratura, exceto a Comissão
Especial de Concurso de Ingresso na Carreira da
Magistratura;
IV – exercer outras atividades, na forma que vier a ser
deﬁnida pelo Tribunal.
Art. 4º As despesas resultantes da execução desta
lei correrão à conta da verba orçamentária própria,
suplementada se necessário.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 25 de
novembro de 2003.

Integram hoje o Tribunal de Justiça, na categoria de Juízes
de Direito Substitutos de 2º Grau:
1ª Câmara Cível  Juracy Persiani e José Mauro
Bianchini Fernandes
2ª Câmara Cível  Márcio Vidal e Marcelo Souza de
Barros
3ª Câmara Cível  Carlos Alberto Alves da Rocha e
Antônio Horário da Silva Neto
1ª Câmara Criminal  Rui Ramos Ribeiro e Carlos
Roberto Correia Pinheiro
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escolhido dentre os líderes das comunidades – conhecedor
da problemática, dos códigos de valores e das relações sociais
circunscritos no interior de sua comunidade. Segundo os
idealizadores do Projeto, estes agentes comunitários
ajudarão as pessoas na comunidade a encontrarem a melhor
solução para os conﬂitos. Colherão as demandas provenientes
diretamente da sociedade e, com a ajuda do Centro
Comunitário de Justiça e Cidadania, elaborarão a informação
jurídica necessária ou atuarão como mediadores de conﬂitos
nos casos em que esta técnica se mostrar adequada (ibid., p.
19).

Drª Helena Maria Bezerra Ramos (Juíza
Coordenadora do Projeto Justiça Comunitária
do TJ/MT), Desembargador Ernani Viera
de Souza (Presidente da AMAM) e o
Desembargador José Ferreira Leite (Presidente
do TJ/MT), na assinatura de termo de parceria.
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Aprovado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça,
na sessão de 09 de dezembro de 2003, e pela Assembléia
Legislativa, por meio da Lei n. 8.161, de 13 de julho de
2004, o Projeto teve seu efetivo implementado a partir
desse último ano. Para tanto, foram buscados parceiros
que pudessem auxiliar no seu desenvolvimento. Assim, em
21 de junho de 2004, foi assinado um termo de parceria,
do Tribunal de Justiça, com a AMAM – Associação MatoGrossense de Magistrados, com o Ministério Público de
Mato Grosso, com a Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso, com a Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional
de MT, com a Universidade Federal de Mato Grosso e com
o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso
– CEFET. Esse instrumento jurídico objetivou a implantação
e o desenvolvimento do Projeto Justiça Comunitária, que
“compreende a criação de uma Escola de Justiça e Cidadania
para capacitação de Agentes de Justiça e Cidadania que
atuarão na comunidade com o apoio dos Centros de Justiça
e Cidadania” (Termo de parceria, p.2). O Tribunal de Justiça

Drª Helena Maria Bezerra Ramos e Drª Gláucia
Falsarelli Pereira (Juíza do Distrito Federal e
idealizadora do Projeto Justiça Comunitária
nacional).

Foto: Arquivo TJ/MT – Justiça Comunitária
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rojetos da Justiça Comunitária foram desenvolvidos,
com êxito, em duas localidades brasileiras: na
Capital Federal e também em Campo Grande (MS).
Originalmente, foi idealizado e concretizado pela
Juíza Gláucia Falsarelli, em Brasília (DF), modelo a partir
do qual foi implementado na capital de Mato Grosso do
Sul. Tomando conhecimento dessas positivas experiências
o Desembargador Ernani Vieira de Souza designou a Juíza
Helena Maria Bezerra Ramos para propor, no âmbito do
Poder Judiciário Mato-grossense, o desenvolvimento de um
projeto similar que pudesse trazer resultados positivos para
Mato Grosso.
O Projeto 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 desse projeto 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). Além dessa propositura mais ampla, o projeto objetiva
colaborar para a humanização do Judiciário, tornando-o mais
acessível, universalizante, célere, e principalmente, acessível
a todos os cidadãos, especialmente àqueles inseridos nas
camadas menos favorecidas no contexto social. Foi partindo
dessas premissas que o Projeto Justiça Comunitária procurou
penetrar nos contextos comunitários, lançando mão da ﬁgura
do Agente Comunitário de Justiça e Cidadania, elemento

Execução do Hino Nacional brasileiro, pelo
maestro Abel Santos, na viola de cocho.
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e a AMAM são os responsáveis, não somente pela execução
do projeto, mas, também, pela estrutura física e de pessoal
necessária à implantação do Conselho Consultivo e da
Secretaria Executiva do projeto. Ao Ministério Público coube
“a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, e de velar pelo
efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição”,
participando com representantes nas atividades da Escola de
Justiça e Cidadania e nas do Centro de Justiça e Cidadania.
À OAB/MT, colaborar com palestrantes, disponibilizando
os serviços de suas Comissões regimentais em prol do
projeto. À Defensoria Pública, colaborar com o atendimento
contencioso e dar orientação jurídica às comunidades e,
de maneira especial, aos Agentes de Justiça e Cidadania,
colaborando, ainda, nas atividades da Escola de Justiça e
Cidadania, quando necessário. À UFMT, disponibilizar o seu
Núcleo de Prática Jurídica nos trabalhos de implementação
da rede, colocando à disposição do projeto os recursos
humanos da sua Faculdade de Direito, assim como a sua
infra-estrutura física e técnica para a elaboração do projeto
pedagógico e seus subprojetos para a Escola de Justiça e
Cidadania. Ao CEFET coube a disponibilização de recursos
humanos – professores, estudantes, funcionários – e equipe de
informática no desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa de
campo e na elaboração de programas e/ou bancos de dados,
respectivamente, tanto nos projetos e subprojetos da Escola de
Justiça e Cidadania.
Para orientação do Projeto foi constituído um Conselho
Consultivo, composto de 14 membros, entre titulares
e suplentes, constituído de representantes de todas as
instituições envolvidas, ﬁcando sua coordenação a cargo do
Juiz Coordenador.

O Projeto teve início prático em meados de 2004 e
escolheu como experiência piloto o município de Cuiabá,
na Região do Moinho, que congrega cinco bairros: Jardim
Universitário, Recanto dos Pássaros, Parque Universitário,
Jardim Imperial I e Jardim Imperial II. A escolha desse
território especíﬁco deu-se pela “disposição geográﬁca,
pois veriﬁcou-se que há uma única entrada para os bairros
escolhidos e também por serem os únicos nesta região, não
se misturando com outros bairros”. Metodologicamente,
o Projeto, em sua aplicação prática, percorreu os seguintes
passos: reunião com os Presidentes de Bairro, visando darlhes conhecimento do Projeto; reunião com os parceiros do
Projeto a ﬁm de serem delineadas as ações coletivas; visitação
aos 5 bairros; organização e planejamento de um primeiro
seminário.
Hoje, já surge o primeiro resultado do Projeto – Região
do Moinho –, ocasião em que foram entrevistados 497
moradores, sendo 14% do bairro Recanto dos Pássaros, 46%
do Jardim Imperial I e II e 39% do Jardim Universitário. Esse
instrumento de pesquisa foi capaz de mapear a Região Piloto
a ser trabalhada, possibilitando a projeção dos trabalhos
práticos do projeto, especialmente aqueles concernentes à
Escola de Justiça e Cidadania, incumbida da capacitação
dos Agentes Comunitários de Justiça. Segundo relatório, “a
pesquisa servirá, ainda, como diagnóstico, ponto de partida
para se aferir, no futuro, por meio de comparação dos dados,
os avanços e as fragilidades do Projeto na região como um
todo” (Relatório Socioeconômico – Região do Moinho, p. 13).
Iniciado em princípios de 2004, o Projeto Justiça
Comunitária deve estender seus trabalhos para outros bairros
da capital e, futuramente, ganhar expansão para outros
municípios mato-grossenses.

AVALIAÇÃO DO PROJETO NO INTERIOR DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Por ocasião da avaliação do Projeto, no âmbito do
Tribunal Pleno, em sessão de 9 de dezembro de 2003, o
Presidente e os Desembargadores aprovaram com as seguintes
considerações do Presidente José Ferreira Leite:
[...] tem por ﬁnalidade agir preventivamente nos bairros
a ﬁm de que pessoas que não estão necessitando de ir ao
Judiciário, mas sim de uma autoridade policial, não venha
procurar o Poder Judiciário, que vai ao Ministério Público
quando o problema não é da alçada deste; que quando
o problema dela é de saúde e não de Justiça. Enﬁm, esse
agente tem por ﬁnalidade servir de um elo na comunidade
entre o Judiciário no sentido de instruir a comunidade,
mas principalmente demonstrar qual é a verdadeira função
e ﬁnalidade da Justiça, com isso desafogar um pouco o
Judiciário com demandas que não teriam razão de chegar
a ele e que poderia ser solucionado de forma amigável
e também com isto não eliminar, de forma nenhuma, o
trabalho e as atribuições muito relevantes dos Juizados
Especiais (Ata da sessão do Tribunal Pleno, 09.12.2003, p. 2).
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Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Seminário de lançamento do projeto Justiça Comunitária no Centro de Eventos Pantanal.

Na opinião do Desembargador Ernani Vieira de Souza,
toda novidade deveria ser experimentada e se não der certo
que recuemos. Tivemos várias experiências como Juizados
Especiais, que Mato Grosso foi o primeiro Estado no Brasil
a implantar o Juizado de Pequenas Causas e deu certo;
posteriormente, tivemos o SAI, JUVAM e outras experiências
nesse sentido e que deram certo também. Ponderou o ilustre
Desembargador que as experiências positivas deveriam
servir de parâmetro para o desenvolvimento do projeto. Este
projeto aqui tem dado certo, especiﬁcamente em Brasília e
Campo Grande. Como disse a Drª Helena, já está em fase de
implantação ou já implementado recentemente em outros
Estados. Seria bastante válido nós também iniciarmos nossa
fase de experimentação desse projeto e evidentemente com o
correr do tempo seria ele aperfeiçoado [...] (ibid., p. 3).

Na mesma ocasião, a Desembargadora Shelma Lombardi
de Kato ponderou que:
[...] o Projeto vem ao encontro de um tema que venho
trabalhando há quase duas décadas: na elaboração teórica
como na minha atividade prática. Entendo que o Poder
Judiciário tem uma função social e essa função social é
relevante e vejo com a maior alegria o fato de o Poder
Judiciário estar se dando conta, está despertando para a
relevância dessa missão e dessa função social. [...] a Justiça
foi sempre majoritariamente formalista e vi até com certa
recalcitrância a importância da sua função de se fazer com
que a Justiça se faça nas comunidades, de forma a assegurar
direitos fundamentais. É a visão dos direitos humanos que

devem ser assegurados pelo Poder Judiciário e isso está
ocorrendo em todo o Brasil. Tenho acessado atividades do
Poder Judiciário em regiões distantes do país, em comarcas
da Amazônia, onde o Poder Judiciário se desloca e vai até as
comunidades mais pobres, mais distantes e supre não apenas
a necessidade de Justiça, como leva médico, enfermeiro,
assistente social, barbeiro, numa atividade integrada. (ibid.,
p. 4).

EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO
Tribunal de Justiça  Des. José Ferreira Leite
(Presidente), Des. José Tadeu Cury (Vice-Presidente), Des.
Mariano Alonso Ribeiro Travassos (Corregedor-Geral da
Justiça), Des. Ernani Vieira de Souza (Presidente da AMAM).
Coordenadora do Projeto  Juíza Helena Maria
Bezerra Ramos
Equipe de Apoio Jurídico  Déa Maria de Barros
e Lessa, Maria Lúcia Aguiar, Renilce Maria de Oliveira e
Rosemeire Barros M. De Lamônica Freire.
Equipe de Apoio Técnico  Cléa Luzia Maciel
Falavigna (Secretária Executiva), Neury Côrtes (Assistente
Social), Sônia Bernardino (Psicóloga), Miron Fernandes Dias
(Coordenador de Planejamento), Evelyne Rizziolli Corrêa e
Mayara Strobel da Silva (Estagiárias).
Representantes das Instituições Parceiras  Dr.
Edmilson Costa Pereira (Ministério Público), Drª Helyodora
Carolyne Almeida Rotini (Procuradora da Defensoria
Pública), Dr. Hélcio Corrêa Gomes (OAB/MT), Prof. Luiz de
Anunciação (CEFET) e Dr. Auremácio Tenório de Carvalho
(UFMT).
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a gestão 2003-2005 foi constituído o Grupo
de Ação Social, composto pelas esposas dos
Desembargadores. Um de seus objetivos mais
importantes é a implementação de ações sociais
capazes de estabelecer aproximação e integração entre os
componentes do Tribunal de Justiça, com direcionamento
especial para o setor de seus funcionários.
Com base nos princípios de conquista e integração
dos seus membros, o Tribunal de Justiça iniciou o
desenvolvimento de ações sociais que efetivamente
pudessem dar conta desses princípios norteadores. À frente
desse movimento D. Martinha Olivina dos Reis Ferreira,
esposa do Desembargador Presidente, José Ferreira Leite,
conclamou as esposas dos demais Desembargadores – da
ativa e aposentados – para engajarem-se nesse importante
projeto. O princípio integrador foi, nessa medida, o elemento
de dinamização dos primeiros trabalhos do Grupo de Ação
Social.
Mesmo estando ainda em fase de organização e de
constituição jurídica, o Grupo de Ação Social vem atuando
junto à Diretoria Geral e à Divisão de Serviço Social e,
conjuntamente, se responsabilizam pelo estabelecimento
de uma política social no interior do Tribunal de Justiça. A
pretensão do Grupo é estender suas ações no âmbito de todo
o Poder Judiciário.
Um exemplo dessa integração – esposas de
Desembargadores, Diretoria Geral e Divisão de Serviço
Social – é a Feira do Servidor, evento de grande sucesso que
hoje ganhou tradição no interior do Judiciário. Três dessas
atividades foram concretizadas nos dias 15, 22 e 29 de agosto
de 2003, ocasião em que 45 servidores se cadastraram, sendo
que, destes, 42 participaram efetivamente do evento.
Congregando todos os setores do Tribunal de Justiça,
essa atividade contou com especial apoio da Diretoria Geral,
dos Departamento Administrativo e de Recursos Humanos,
da Divisão de Manutenção e Transporte, do Cerimonial, do
Departamento Gráﬁco e da Coordenação de Comunicação
Social. Essa equipe se engajou na proposta, seja cadastrando
os participantes diretos, seus produtos, confecção de crachás,
guarda e zelo de todo o material, reserva do espaço físico para

20

realização da exposição, controle do padrão de higiene no que
toca aos materiais comestíveis, divulgação do evento etc.
Durante a Exposição foram colocados à mostra diversos
produtos artesanais confeccionados pelos servidores, a
exemplo dos relativos às artes plásticas, ornamentos pessoais,
produtos de higiene, remédios caseiros, ornamentos de casa,
sendo que no campo alimentício foram apresentados doces
regionais.
Essa primeira Feira foi visitada pelos funcionários,
seus familiares, assim como por pessoas da comunidade
que, sabendo do sucesso do evento, também se integraram
à comunidade do Judiciário. Esse primeiro evento foi
positivamente avaliado pelo conjunto dos organizadores e
servidores, razão pela qual foi o mesmo reprisado neste ano
de 2004.
A 3ª Feira foi realizada nos dias 4 e 5 de agosto de 2004
e contou com uma maior participação, visto que o número
de inscritos sofreu uma elevação substancial, passando de
42 participantes, em 2003, para um universo de 70 inscritos.
Destes, 69 expuseram seus produtos. O número e variedade
deles se mostraram signiﬁcativos, uma vez que foram inscritas
154 espécies de produtos. O aumento veriﬁcado se deveu à
ampliação no universo dos servidores do Judiciário, uma vez
que a 3ª Feira/2004 contou com a participação dos servidores
das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, estabelecendo uma
integração maior do conjunto dos funcionários do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Fotos da Feira do Servidor (2003 e 2004).

Uma das muitas novidades da feira/2004 foi a participação
do Ambulatório Médico que, na oportunidade, prestou
serviços de orientação aos expositores e visitantes. As
parcerias com a AMAM – Associação Mato-grossense de
Magistrados, com a Credijud, Boutique de Viagem e com
outras empresas garantiu maior movimentação do público
externo.
Após o evento, foi aplicado um questionário avaliativo
respondido por 41 expositores, cujo resultado mostrou-se
bastante positivo.
Mediante esse resultado, a equipe responsável pelo
desenvolvimento e dinamização desse projeto já está
estudando mecanismos para melhor adequar esse
acontecimento anual, que está se tornando uma tradição no
interior do Tribunal de Justiça, às aspirações da Família do
Judiciário.
As Feiras, além da vocação integradora, buscam solucionar
um problema muito recorrente no interior das repartições
públicas: o comércio interno. Com a abertura desse espaço
comercial, onde os vendedores podem expor seus produtos
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e comercializá-los no período da feira, foi oportunizado
aos servidores do Judiciário tornar mais conhecidos seus
pontos ﬁxos de venda, minimizando, dessa maneira, as
ilícitas atividades comerciais, antes presentes. É no espaço da
Feira que os artesãos têm oportunidade de demonstrar seus
talentos, assim como aos comerciantes é oportunizado não
só efetuar vendas, mas, também, fechar negócios, estabelecer
relações comerciais e trocar experiências com os demais
vendedores que participam do evento.

OUTRAS AÇÕES DO GRUPO DE AÇÃO SOCIAL
Além da Feira, o Grupo de Ação Social tem desenvolvido
ações paralelas de grande visibilidade e signiﬁcação no âmbito
do Poder Judiciário, a exemplo de estreitamento de relações
e efetivas ações de apoio a creches, servidores do Tribunal
de Justiça e também desenvolvimento de campanhas do
Agasalho e de Final do Ano, ocasião em que são distribuídas
cestas básicas e fornecidos outros tipos de apoio, contando
com doações espontâneas.

Cartazes de divulgação da Feira do Servidor para o Grupo de Ação Social.
Criação de Anderson Domingues Augusto.

Projeto
Conhecendo o Judiciário



Ainda em fase insipiente e experimental, o projeto
Conhecendo o Judiciário objetiva estabelecer um
relacionamento mais estreito e efetivo entre o Tribunal
de Justiça e os estudantes dos cursos de Direito que,
pressupostamente, terão no espaço das lides advocatícias ou
enquanto juristas, um estreito relacionamento com o Tribunal
de Justiça.
Assim, esse projeto mantém um cronograma de recepção
a grupos de estudantes, cujas visitas, são monitoradas,

ocasião em que os graduandos de Direito têm oportunidade
de conhecer a estrutura física e organizacional do Tribunal
de Justiça, assim como recebem orientações sobre o papel
de cada uma de suas instâncias, através de palestras e vídeos
elucidativos. Ao chegar ao Tribunal de Justiça para a visita,
os estudantes recebem um folder ilustrativo, contendo dados
históricos, as ações e plano estratégico da gestão atual, assim
como a composição do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso. Essas visitas, de cunho educativo e informativo,
objetivam estabelecer uma aproximação do Tribunal com a
sociedade acadêmica, de onde emergirão os futuros quadros
do Poder Judiciário.
Essa experiência, em desenvolvimento apenas na
Capital, pretende ser difundida e implementada em todas as
Comarcas, sob a responsabilidade dos Gerentes dos Fóruns de
cada uma delas.

AÇÃO SOCIAL
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NOVAS INSTALAÇÕES
NOVOS PLENÁRIOS E SALÃO NOBRE

Para empreender a construção desse Anexo, que ﬁca
situado na parte sul da atual sede do Tribunal de Justiça,
defronte ao Palácio Paiaguás, sede do Governo Estadual,
foi ﬁrmado, em 26 de julho de 2004, um contrato com a
empresa TRIMEC – Construções e Terraplanagem Ltda. O
projeto foi analisado por uma Comissão Especial de Licitação,
instituída pela Portaria nº 013/04, de 23 de janeiro de 2004,
sob a Presidência do Dr. Marcelo Souza de Barros contando
com a presença do Sr. Maurício Magalhães Faria, Ilman
Rondon Lopes, Ângela Cristina Paes Farias Matis e a Equipe
Técnica de Engenharia, composta pelos engenheiros Giovana
Granzotto Soares e Reniel Pouzo Filgueira, contratados pelo
Tribunal de Justiça, e ainda o Bel. Afonso Vitorino Maciel
(Processo nº 32/2004, vols. I, II e III).

Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

Na Presidência atual, foi projetada a construção de um
complexo arquitetônico, com 3.133,65 metros quadrados de
área construída. Nele está prevista a construção de um novo
Salão Nobre do Tribunal de Justiça, com capacidade para
abrigar 30 julgadores, contando também com 338 lugares
para acolher o público. Além deste, outros menores deverão
ser construídos especialmente para os plenários cível e
criminal, com capacidade para 10 julgadores e 73 lugares para
audiência. Um salão está projetado para abrigar as sessões
das Câmaras Reunidas, com assento para 20 julgadores e 73
lugares para assistência. Todos esses auditórios deverão ser
equipados com instrumental de tecnologia digital e infraestrutura para as atividades de assessoria e apoio às sessões de
julgamento (Discurso proferido pelo Des. José Ferreira Leite,
em sessão solene comemorativa aos 130 anos do TJ).

21


Foto aérea da obra dos novos Plenários e Salão Nobre (25/11/2004).

NOVAS INSTALAÇÕES
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Foto: Arquivo TJ/MT

Acima:

Maquete dos novos Plenários e Salão Nobre.
Abaixo:

Projeção virtual do futuro Salão Nobre, anexo em construção.
Projeto do arquiteto Silvio Cardoso.
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Com o aumento vertiginoso dos trabalhos do Poder
Judiciário, um novo complexo arquitetônico foi pensado
para atender a semelhante demanda. Sua execução ﬁcou a
cargo da COGEFE Engenharia, que assumiu o projeto em
novembro de 2003. O valor inicial estimado da obra foi de R$
35.487.231,00. O empreendimento totalizará 53.118,60 m2 de
área construída.
O edifício, em seu primeiro pavimento, comporta todas as
funções da rotina dos Fóruns Cível e Criminal, contemplando
todas as 46 Varas, inclusive a Militar, abrigando também os
Juizados Especiais, Turma Recursal e Tribunal do Júri. Inclui,
ainda, um auditório com capacidade para 400 lugares. O
pavimento térreo comporta a garagem, espaço especíﬁco
para Carceragem e circulação de presos em audiência e/ou
julgamento, espaço reservado ao Corpo da Guarda e às
dependências de uso administrativo e funcional do complexo.
O edifício apresenta amplos espaços destinados à
circulação do público e maior comodidade de contato entre
as diversas Varas. A forração da área de circulação é de telha
translúcida, funcionando como quebra-sol e mantendo
o público abrigado de chuvas, com iluminação natural. A
ornamentação paisagística desse espaço inclui plantas típicas
do cerrado, intercaladas com espelhos d’água, propiciando
um agradável ambiente. Nesse complexo está prevista uma

circulação ﬁxa diária de cerca de 1000 pessoas, por um
período de 8 horas, mais 200 pessoas por um período de 24
horas. A população ﬂutuante oscilará entre 2.800 pessoas.
O terreno para a construção desse complexo foi doado
pelo Poder Executivo Estadual, através da Lei nº 7.943, de 14
de agosto de 2003, com área de 217.085 m2.
A previsão de inauguração da obra é para fevereiro de
2005.

Decapagem do Complexo Integrado de Prestação Jurisdicional.

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

CENTRO INTEGRADO
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
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Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

Foto aérea do Complexo Integrado de Prestação Jurisdicional (25/11/2004).

Maquete do Complexo Integrado
de Prestação Jurisdicional.
Foto: Rafael Ma
nzutti / Banco
de
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Imagens C&C

Foto: José Medeiros / Pau & Prosa
Foto: José Medeiros / Pau & Prosa

Fotos aéreas do Complexo Integrado de Prestação Jurisdicional (25/11/2004).
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PARTE IV


COMEMORANDO OS 130 ANOS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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AS COMEMORAÇÕES DOS 130 ANOS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: 1874-2004
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 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 através da Portaria nº
11/2004.
Participou também do Projeto, na categoria de
historiadora, a Profª Drª Elizabeth Madureira Siqueira,
responsável pela localização da documentação histórica,
redação dos textos da obra comemorativa e apoio à equipe no
que tange às informações pregressas.
Ao lado deste expediente, o Egrégio Tribunal Pleno criou,
através da Resolução datada de 15 de abril de 2004, um
importante espaço onde essa memória pudesse ser abrigada
– o Memorial do Judiciário Mato-grossense:
RESOLUÇÃO Nº 06/2004-TJ
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições e de conformidade com a decisão do egrégio
Tribunal Pleno em sessão ordinária administrativa realizada
no dia 15 de abril de 2004, que acatou proposição do Exmo.
Sr. Desembargador José Ferreira Leite;
CONSIDERANDO a necessidade de se aprimorar a imagem
do Poder Judiciário perante a sociedade, com a oportunidade
de se resgatar a memória da Instituição, que apresenta
trajetória histórica signiﬁcativa de contribuição para a
harmonia da sociedade mato-grossense;
CONSIDERANDO a necessidade de se disponibilizar ao
público interno e externo informações sobre a história
documental, indumentária, utensilial, iconográﬁca,
hemerográﬁca, bibliográﬁca, bem como conhecimento acerca
dos momentos mais signiﬁcativos do Poder Judiciário, que
contribuem para o fortalecimento e credibilidade da Justiça,
sedimentando a conﬁança do povo nas suas ações, em sua
dimensão passada, presente e em futura projeção;

Capa do Projeto Resgate da Memória do Judiciário Mato-grossense – Gestão
2003/2005. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Biblioteca.

CONSIDERANDO a necessidade de se acondicionar de
maneira adequada, restaurar, identiﬁcar, microﬁlmar/
digitalizar documentos históricos e de se registrar dados que
constituem fatos relevantes da Justiça Mato-grossense, desde
a sua criação até os tempos atuais;
CONSIDERANDO a necessidade de se centralizar em
um órgão a responsabilidade de zelar e custodiar o acervo
histórico-cultural do Judiciário Mato-grossense;
CONSIDERANDO, ﬁnalmente, ser dever de todo dirigente
contribuir para a preservação dos valores histórico-culturais
das instituições;
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RESOLVE:
Art. 1º Criar o Memorial do Poder Judiciário Matogrossense;
Art. 2º Estabelecer como ﬁnalidade precípua do Memorial
a preservação e divulgação do acervo histórico-cultural da
Justiça de Mato Grosso, cabendo-lhe:
I – organizar e sistematizar o acervo histórico para
pesquisas e consultas;
II – elaborar e desenvolver projetos de caráter histórico e
sócio-cultural;
III – realizar convênios para atividades conjuntas com
outros órgãos similares;
IV – organizar entrevistas orais com personalidades
pertencentes ao cenário jurídico, visando ao resgate
da história do Judiciário;
V – organizar e desenvolver atividades técnicopedagógicas com as Escolas de 1° e 2° graus e
Universidades;
VI – criar um processo permanente de divulgação
dos trabalhos do Memorial para conhecimento e
utilização continuada.
Art. 3º Instituir ao Memorial do Judiciário competência
para pesquisar, analisar e requisitar para o acervo o que julgar
de valia histórica no âmbito da comunidade jurídica estadual.
Art. 4º Fixar a seguinte composição do Memorial:
I – Museu do Poder Judiciário Mato-grossense;
II – Galeria das Figuras Ilustres;
III – Sala de Convivência;
IV – Arquivo histórico.
Parágrafo único À proporção que, por necessidade, novos
organismos sócio-culturais surjam no âmbito do Memorial,
o Presidente do Tribunal de Justiça ﬁca autorizado a inserilos, após justiﬁcativa e mediante portaria, no Memorial ora
criado.
Art. 5º Dar competência ao Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso para nomear um
Superintendente do Memorial, sendo o referido cargo
ocupado por Desembargador(a) aposentado(a), com
mandato ﬁxo de dois anos, podendo ser reconduzido por
igual período.
Art. 6° Designar o Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado do Mato Grosso para nomear uma Comissão
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Permanente subordinada ao Superintendente de que trata o
parágrafo anterior, para apoio histórico e técnico-cientíﬁco
dos trabalhos do Memorial, que deverá elaborar o seu
regulamento e colocá-lo à apreciação da Presidência para
aprovação.
Art. 7° Estabelecer que o Memorial funcionará inicialmente
com estrutura necessária para atendimento ao público de
visitação do Museu e assistência ao Superintendente para
implementação de ações pertinentes ao Museu, até que
seja instalado no mesmo local o arquivo histórico, sendo
composto, a princípio, de:
I – 01 Assistente do Superintendente;
II – 02 Auxiliares Judiciários.
Parágrafo único Enquanto os cargos não forem criados,
o Presidente do Tribunal designará os servidores para
desempenhar aquelas funções.
Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala das sessões do Tribunal Pleno, em Cuiabá 15 de abril de
2004.
Desembargador José Ferreira Leite
Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargador Ernani Vieira de Souza
Desembargador Benedito Pereira do Nascimento
Desembargadora Shelma Lombardi de Kato
Desembargador Licínio Carpinelli Stefani
Desembargador Flávio José Bertin
Desembargador Leônidas Duarte Monteiro
Desembargador José Jurandir de Lima
Desembargador Paulo Inácio dias Lessa
Desembargador Munir Feguri
Desembargador Antônio Bitar Filho
Desembargador José Tadeu Cury
Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos
Desembargador Orlando de Almeida Perri
Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
Desembargador Manoel Ornellas de Almeida
Desembargador Donato Fortunato Ojeda
Desembargador Paulo da Cunha
Desembargador José Silvério Gomes

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

A sessão solene comemorativa dos
130 anos do Tribunal de Justiça



As comemorações do centésimo trigésimo aniversário
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tiveram
início no dia 30 de abril, pela manhã, com a celebração
do Culto Ecumênico. À tarde transcorreu a Sessão Solene,
ocasião em que foram outorgadas o Colar do Mérito
Judiciário, aos Desembargadores, e a Medalha do Mérito
Judiciário “Desembargador José de Mesquita” aos servidores
e personalidades que colaboraram para o engrandecimento e
projeção da Corte de Justiça. Com o Salão Nobre repleto de
autoridades, convidados e servidores do Poder Judiciário de
Mato Grosso.
Após a outorga das insígnias, fez uso da palavra, em
nome dos homenageados, o Desembargador João Antonio
Neto, agraciado, nesta ocasião, com o Colar do Judiciário.
Seu discurso, incluiu reﬂexões sobre a signiﬁcação daquela
investidura:
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. E receber
títulos honoríﬁcos é o ritual que se interfundem a vontade de
remunerar merecimentos, reconhecendo-os e insculpindo-os
em nome da gratidão e da benemerência. Uma láurea deve
ser o anúncio dos nossos atos meritórios e dignos de alguma
reverência. Uma condecoração deve ser justa para ser valiosa,
sob pena de vir corrompida pelo interesse inconfessável e até
adulação ignóbil. Por isso mesmo devemos ser escrupulosos,
no dar e distribuir comendas, sob riscos de aplausos ao vento
e bater palmas a gloriﬁcações imerecidas. D’outra forma,
se devemos ser gratos a lembranças e homenagens que nos
tributem – cumpre-nos, também, recebê-las com humildade,
e até devoção, quase com o pudor de quem é surpreendido
pelas mãos amigas que nos atiram ﬂores...Esses atos de
extrema atenção, não nos devem, assim, encher de soberbia
e ostentação – mas tê-los com a obrigação de não trair o
crédito de quem no-los deu. E quem premia? – Premiam
os que admitem a importância de recomendar méritos e
distinguir valores, muito mais para que sirvam de estímulo
– e até de consolo – aos que ﬁzeram suas tarefas sob os

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

aplausos que as abençoam e as emoções que as embelezam.
Por isso mesmo, enquanto ﬂorescerem e prosperarem esses
sentimentos – é que ainda devemos acreditar na disposição
humana para o que é amável, justo e belo.

O Desembargador João Antonio 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 e
emocionado discurso alusivo à importante data, externando a
importância histórica daquele momento.
O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso celebra
hoje, com grande júbilo, o marco temporal de 130 anos
de existência institucional da sua Corte de Justiça, um
evento cuja signiﬁcação ultrapassa o roteiro protocolar das
comemorações oﬁciais, refoge à admirável evolução jurídica
da organização do Tribunal no curso do tempo, para adquirir,
numa perspectiva histórica que reúne memória e reﬂexão,
um sentido muito mais profundo de contribuição inestimável
à construção do processo civilizatório e humanístico em
solo mato-grossense. A celebração oﬁcial dos 130 anos de
existência do Tribunal de Justiça é privilégio ocasional da
atual gestão, mas é, sobretudo, momento oportuno para
se reverenciar a memória de todos daqueles que, entre
nós, contribuíram para a formação da consciência jurídica
em nossa terra, prestando contributo à consolidação das
instituições responsáveis pela disseminação desses ideais
e valores, isto em pleno século XIX, quando a paisagem
era rude e indomada e o caráter de uma sociedade ainda
em formação merecia o governo jurídico das chamadas
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Des. Oscar César Ribeiro Travassos

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Des. Mauro José Pereira

Des. Onésimo Nunes Rocha

Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Des. José Vidal

Foto: Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Des. João Antônio Neto

Des. Carlos Avallone

Desembargadores homenageados com a outorga do Colar do Mérito Judiciário durante sessão solene comemorativa dos 130 anos do TJMT.

Ordenações Reinícolas, das quais só nos emancipamos
efetivamente já no período republicano, em 1916, com a
promulgação do Código Civil Brasileiro.

Sobrelevando a importância do Tribunal de Justiça ao
longo de 130 anos, o mesmo Presidente Ferreira Leite, após
traçar um breve percurso histórico da Instituição, considera:
A instalação da Relação da Província de Mato Grosso,
no longínquo 1º de maio de 1874 – evento que hoje
relembramos com sentimento de vitória da civilização
sobre a barbárie, mesmo levando em conta as limitações
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do homem oitocentista – foi o marco inicial do processo de
prevalência dos valores do Direito e da Justiça na incipiente
sociedade mato-grossense, demonstrando que o Tribunal
de Justiça foi instituído para servir ao povo e só se legitima,
enquanto instituição pública, na medida em que cumpre a
vocação institucional que lhe inspirou a própria fundação. E
esse compromisso vem sendo honrado diuturnamente pela
laboriosa e incansável atuação dos seus membros. No biênio
2001/2002 foram julgados pelo Tribunal 19.336 feitos, e só
no ano de 2003 exatamente 10.082 feitos foram julgados em
Segundo Grau.

Foto: Carmelinda Araújo / Arquivo TJ/MT

A inauguração do Memorial do
Judiciário Mato-grossense



Juliano Bezerra / Arquivo TJ/MT

Descerramento da placa de inauguração do Memorial do Judiciário Matogrossense. De costas, o Desembargador João Antônio Neto e a Profª Drª
Elizabeth Madureira Siqueira. De frente, o Desembargador José Ferreira Leite
e Belª Randis Mayre.

Interior do Memorial do Judiciário Mato-grossense. Em primeiro plano, Belª
Suzeth T. Metello Taques Lazarini, Dr. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, e a
Srª Martinha Olivina dos Reis Ferreira.
Foto: Carmelinda Araújo / Arquivo TJ/MT

Fruto do projeto Resgate da Memória do Judiciário Matogrossense, coordenado pela Bela. Randis Mayre, previa-se,
numa primeira fase, a montagem de um Memorial capaz de
servir de abrigo à histórica trajetória do Poder Judiciário do
Estado de Mato Grosso. Para isso foi escolhido o espaço físico
do edifício que abrigou a primeira sede própria do Tribunal,
construída durante o Estado Novo, sob o comando, no âmbito
regional, do Interventor Júlio Strübing Müller. Trata-se de um
edifício majestoso e imponente, mandado construir na mais
importante avenida da capital, à época, e que leva o nome do
Presidente Getúlio Vargas. De paredes altas, é adornado com
duas escadarias ao sopé da larga calçada, e em cujo interior
podem ser visualizadas inúmeras portas envidraçadas, grades
e janelas confeccionadas de ferro importado. Do contraste
entre a leveza dos vidros e o peso do ferro, erguem-se altas
e grossas paredes internas, suﬁcientemente fortes para
acomodar as peças metálicas que as intermedeiam. À frente
da entrada do histórico recinto, foi colocada uma escultura da
deusa grega Themis, um dos símbolos da Justiça, de autoria
do artista plástico Jânio Borges.
Outro momento de grande signiﬁcação do bojo das
comemorações do centésimo trigésimo aniversário do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi a inauguração do
Memorial do Judiciário Mato-grossense, repositório de parte
da memória da Instituição e de reconhecimento e reverência
ao trabalho dos muitos Magistrados e Servidores.
O Memorial foi inaugurado no início da manhã do dia
1º de maio, com o descerramento de placa indicativa do
recinto do Memorial e de ﬁta simbólica, abrindo esse espaço
da memória à visitação. Na ocasião, ﬁzeram uso da palavra o
Superintendente do Memorial, Desembargador João Antonio
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, situado no
centro histórico de Cuiabá, constitui-se em mais um espaço
cultural e de preservação da memória de Mato Grosso.
Ali estão depositados documentos manuscritos, obras
referentes ao Poder Judiciário, assim como antigos processos
e exemplares raros da legislação. Quadros históricos também
adornam as paredes do Memorial, a exemplo das pinturas
sobre tela estampando o busto de D. Pedro II e do Patrono
dos Advogados, Ruy 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

Arquiteto Moacyr Freitas, Desembargador Benedito Pereira do Nascimento,
Desembargador João Antonio Neto e a Profª Drª Elizabeth Madureira
Siqueira, à frente da galeria dos Presidentes.
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Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C

Deusa Themis, na entrada do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Escultura de Jonas Borges.
Abaixo:

Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C

Antigo Plenário do Tribunal de Júri, doado pela Comarca de Diamantino.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.

ocupados pelo Tribunal de Justiça, como de recordação da
Cuiabá de antanho.
No Memorial estão expostas peças, mobiliário e
fotograﬁas antigos e alusivos à trajetória do Tribunal de
Justiça, da Relação aos dias atuais. Guardados seguramente em
expositoras, estão também pequenas amostras da produção
intelectual de seus membros. Um plenário foi escolhido
para adornar o ambiente, mandado vir do município de
Diamantino, constituindo num dos mais antigos cenários da
Magistratura de antanho. Muitos documentos históricos estão
expostos no ambiente, a exemplo do primeiro livro de ata das
sessões ordinárias do Tribunal da Relação de Cuiabá (18741880), assim como processos datados do século XIX e início
do XX, e também antigas peças que compunham o cotidiano
da Justiça de Mato Grosso.
O Memorial se encontra aberto à visitação pública e
possui um projeto interativo com a comunidade em geral e
judiciária, pretendendo também desenvolver propostas de
visita do público escolar. A longo prazo, o Memorial, que hoje
ocupa apenas uma singela parte térrea do histórico edifício,
futuramente se transformará num centro de pesquisa,
englobando o Memorial, o Arquivo Histórico e uma sala para
exposições culturais.
Para superintender o Memorial, o Tribunal de Justiça
escolheu um dos mais eméritos Desembargadores, João
Antonio Neto. Autor de inúmeras obras literárias, o
Desembargador João Antonio Neto escreveu também um
importante livro sobre a História do Poder Judiciário de Mato
Grosso. Na ocasião da inauguração do Memorial, o mesmo
Superintendente, em discurso histórico, signiﬁcou aquele
momento:
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Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C
Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C

A lembrança de se criar esse Memorial é uma idéia
extremamente feliz, está de parabéns o nosso Magníﬁco
Presidente, Desembargador José Ferreira Leite. Aqui serão
preservadas as memórias, as lembranças dos Magistrados
e do Poder Judiciário. Parabéns ao Presidente e aos
Desembargadores do Tribunal de Justiça.

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador José
Ferreira Leite, externou sua satisfação em poder oferecer ao
público mato-grossense uma pequena amostra do Poder
Judiciário:
Inauguramos hoje um espaço muito especial, aquele que
vai a um só tempo resgatar a memória do Poder Judiciário
do Estado de Mato Grosso, até aqui fragmentada numa
riqueza de elementos variados e dispersos, que narram
com eloqüência a sua trajetória institucional, e também
preservar essa memória, contribuindo para a consolidação
da nossa identidade cultural, assegurando às futuras
gerações o conhecimento tanto quanto possível da verdade
histórica. O momento se reveste de alto valor histórico e de
especial importância para a Instituição Judiciária, porque
a biograﬁa do Judiciário mato-grossense agora se torna
digna de registro e preservação oﬁciais, sob os auspícios da
ciência e da moderna tecnologia, envolvendo um processo
de reconstituição que pretende retroceder, no mínimo, ao
marco inaugural da criação do Tribunal de Justiça – com o
nome de Tribunal da Relação da Província de Mato Grosso,

Acima:

Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Abaixo:

Decreto n° 145, de 1932, reorganizando a Justiça do Estado de Mato Grosso e
instituindo o Superior Tribunal de Justiça. Acervo do Memorial do Judiciário
Mato-grossense.
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Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C

Parte do mobiliário do Memorial do Judiciário Mato-grossense.

através do Decreto Imperial nº 2.342, de 6 de agosto de
1873, instalado no dia 1º de maio do ano seguinte – até os
tempos da nossa conturbada contemporaneidade. Assim, por
uma feliz coincidência histórica, na data em que instalamos
o Memorial do Poder Judiciário de Mato Grosso também
comemoramos os 130 anos de existência do Tribunal de
Justiça, daí porque o objetivo condicionante da instituição
deste Memorial é justamente o de torná-lo o espaço
representativo por excelência da trajetória de implantação da
atividade jurisdicional em nosso Estado.

A alta signiﬁcação daquele espaço físico foi lembrada pelo
Presidente, Desembargador José Ferreira Leite, que ponderou:
A escolha do espaço físico, para a montagem do Memorial
e do acervo, seguiu o critério da relevância histórica do
prédio, e a opção pelo antigo Palácio da Justiça não poderia
melhor atender ao critério adotado. Como já salientamos,
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trata-se da primeira sede própria do Tribunal de Justiça,
ediﬁcada exclusivamente para esse ﬁm. Aqui o Tribunal
permaneceu até 1976, quando foi transferido para a
sede atual, no complexo do CPA. Nada mais apropriado,
portanto, do que este edifício de grande valor histórico e
imponente relevo arquitetônico, em cujas dependências
hoje se instala o Memorial e amanhã, certamente, a futura
sede do Arquivo Histórico do Poder Judiciário. Um povo
sem memória é, certamente, um povo sem História, e o
Memorial do Judiciário Mato-grossense espera honrar a
verdade intrínseca dessa aﬁrmação, representando não tanto
uma dádiva do atual Administração à comunidade jurídica
local, nem mais um simples evento comemorativo no ano da
passagem dos 285 anos de Cuiabá, e tampouco homenagem
coincidente pelos 130 anos da criação da Corte de Justiça
Estadual. Embora um pouco de tudo isto, a signiﬁcação
dessa inauguração transcende a contingência das situações
mencionadas.

Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C

Durante a cerimônia foram lançados cartões telefônicos,
estampando a primeira e a atual sede do Tribunal da Relação,
patrocinado pela CREDIJUD; o carimbo comemorativo,
tendo como parceira a Empresa de Correios, ambos alusivos
aos 130 anos, e, também o nº 84 dos Anais Forenses. Nessa
ocasião, a Desembargadora Shelma Lombardi de Kato,
Presidente da Comissão de Publicação do Tribunal de
Justiça, pronunciou discurso, recuperando historicamente os
esforços despendidos pelos antecessores e contemporâneos na
divulgação da jurisprudência do Tribunal de Justiça através
deste importante periódico.

Quadro a óleo de Ruy Barbosa. Acervo do Memorial do Judiciário Matogrossense.

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.

Acima:

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.

AS COMEMORAÇÕES DOS 130 ANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: 1874-2004

265

BIBLIOGRAFIA E FONTES

23


BIBLIOGRAFIA

MELLO, Clóvis de. Luís da Costa Ribeiro. RIHGMT, Cuiabá,
p. 340-342, 1994.

ALBUM Graphico do Estado de Matto Grosso. Corumbá/
Hamburgo: Ayala/Simon Editores, 1914.

MENDONÇA, Estevão de. Datas matogrossenses. v. 1-2.
Niterói: Escolas Salesianas, 1919.

ALMEIDA, Des. Manoel Ornellas de Almeida. Discursos de
posse e saudação. Cuiabá: TJ-MT, 2000.

MENDONÇA, Rubens de. Dicionário biográﬁco matogrossense.
São Paulo: [s.n.], 1953.

_____. O juiz e o afastamento do cargo. Cuiabá: TJ-MT, 1989.

_____. História do jornalismo em Mato Grosso. [s.l.:s.n.], 1963.

ANAIS forenses do Estado de Mato Grosso, Cuiabá: TJ-MT, a.
1, v. 1-84. Cuiabá, 1921-2001.

_____. Igrejas & sobrados de Cuiabá. Cadernos cuiabanos,
Cuiabá: Prefeitura Municipal, n. 7, 1978.

ARRUDA, Antônio de. Relembranças. São Paulo: Resenha
Tributária, 1987.

_____. O humorismo na política de Mato Grosso. Cuiabá:
[s.n.], 1976.

_____. Um olhar distante. Crônicas. Cuiabá: Ed. do Autor,
1997.

_____. Ruas de Cuiabá. Goiânia: Cinco de Março, 1969.

_____. Vultos eminentes. Cuiabá: Ed. do Autor, 1999.

MESQUITA. José de. Gente e coisas de antanho. Cadernos
cuiabanos, Cuiabá: Prefeitura Municipal, n. 4, 1978.

BARROS, João Moreira de. Cuiabá de hoje. Cuiabá: [s.n.],
1984.

_____. Nobiliário matogrossense. RIHGMT, Cuiabá, a. VIII/
IX, t.15-16, 1926.

BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario
bibliographico brazileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1899.

MONTEIRO, Des. Leônidas Duarte. Discurso de posse. Cuiabá:
TJ-MT, 2001.

BOLETIM Informativo Juizado Especial. Cuiabá, a. II, n. 7,
2004.

NASCIMENTO, Des. Benedito Pereira do. Discursos alusivos
à solenidade de posse do Desembargador Benedito Pereira do
Nascimento na Academia Mato-Grossense de Letras – Cadeira
nº 20. Cuiabá, 1995.

BORDEST, Suise Monteiro Leon. Luís da Costa Ribeiro.
Revista do Instituto Histórico e Geográﬁco de Mato Grosso,
Cuiabá, 2001.
METODOLOGIA de Gerenciamento para Resultados em
Varas Judiciais. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
2003.
FREITAS, José Ferreira de. Do nada... ao muito: a odisséia da
instrução nos conﬁns de Mato Grosso 1719-2001. Cuiabá: Ed.
do autor, 2001.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Brasil monárquico. In:
HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História Geral da
Civilização Brasileira. t. II, v. 32. 2 ed. São Paulo: DIFEL, 1969.
JUCÁ, Pedro Rocha. Os símbolos oﬁciais de Mato Grosso.
Cuiabá: Secretaria Municipal de Cultura, 1995.
_____. Varanda cuiabana. Disponível em: <prjuca@terra.com.
br>. Acesso em 29 jun. 2003.

_____. Relatório da gestão. Cuiabá: TJ-MT, 2001. (mimeo)

_____. Solenidade de posse do Desembargador Benedito Pereira
do Nascimento na Presidência do Tribunal de Justiça (Sessão de
01/03/1983). Cuiabá: TJ-MT, 1983.
NETO, Des. João Antônio. História do Poder Judiciário de
Mato Grosso. v. 1. Cuiabá: [s.n.], 1985.
PONCE FILHO, Generoso. Generoso Ponce, um chefe. Rio de
Janeiro: Pongetti./Borsoi, 1952.
PÓVOAS, Lenine de Campos. Sobrados e casas senhoriais de
Cuiabá. Cuiabá: Fundação Cultural de Mato Grosso, 1980.
_____. História geral de Mato Grosso. v. 1-2. Cuiabá: [s.n.],
1996.
PÓVOAS, Nilo. Galeria dos varões ilustres de Mato Grosso. v.
1-2. Cuiabá: Fundação Cultural de Mato Grosso, 1977.

BIBLIOGRAFIA E FONTES

267

REVISTA Atualidades Forenses e Interioranas. Edição especial
comemorativa ao centenário do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso: 1874-1974, Três Lagoas, a. V, n. 17, 1974.

no dia 30 de abril de 2004. Arquivo taquigráﬁco do cerimonial
do TJ-MT.

REVISTA da Academia Mato-Grossense de Letras.
Comemorativa dos 75 anos de criação. Cuiabá, Cuiabá: AML,
1996.

DISCURSO pronunciado pelo Presidente José Ferreira Leite
na sessão solene comemorativa dos 130 anos da instalação do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no dia 30 de
abril de 2004. Arquivo taquigráﬁco do cerimonial do TJ-MT.

ROCHA, Dr. Carlos Alberto Alves da. Legislação e informações
– Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá: Tribunal de
Justiça, 1999. (mimeo)

DISCURSO proferido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Ferreira Leite na abertura do Ano
Judiciário. Arquivo do TJ-MT. Cuiabá, 2004.

SILVA, Des. Atahide Monteiro da. Discursos proferidos pelo
Exmº Sr. Desembargador Atahide Monteiro da Silva. Cuiabá:
TJ-MT, 1999.

DISCURSO pronunciado pelo Desembargador João Antônio
Neto na inauguração do Memorial do Judiciário MatoGrossense, no dia 1º de maio de 2004. Arquivo taquigráﬁco do
cerimonial do TJ-MT.

SILVA, Des. Plácido e. Vocabulário jurídico. 2. ed. v. 1-2. São
Paulo: Forense Universitária, 1990.
SILVA, Paulo Pitaluga Costa. As Câmaras de Vereadores no
século XVIII. Rio de Janeiro: Real Gabinete de Leitura, 2000.
_____. Dicionário biográﬁco do Mato Grosso colonial. [s.l.:s.n.],
2000.
SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: da
ancestralidade aos dias atuais. Cuiabá: Entrelinhas, 2001.
_____.; SÁ, Nicanor Palhares (orgs.). Discursos pronunciados
por ocasião da inauguração do Liceu Cuiabano, em 1880.
Publicações Avulsas n. 29. Cuiabá: IHGMT/SEC, 2001.
SOUZA, Des. Odiles Freitas. Do poder da esperança. Discurso
de posse. Cuiabá: TJ-MT, 1987.
TRAVASSOS, Des. Mariano Alonso Ribeiro. Discurso de
saudação aos juízes substitutos empossados em 09.12.2003,
proferido pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato
Grosso. Cuiabá: TJ-MT, 2003.
WEHLING, Arno; Maria José. Direito e justiça no Brasil
Colonial: o tribunal da relação do Rio de Janeiro (1751-1808).
Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

OUTRAS FONTES
ÁLBUNS fotográﬁcos do Tribunal de Justiça. Coleção
fotográﬁca do arquivo do TJ-MT.
CEJA. Cartilha de Adoção. Arquivo da Corregedoria do CEJA/
TJ-MT.
_____. Histórico. Arquivo da Corregedoria do CEJA/TJ-MT.
(mimeo)
CORREGEDORIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso. Histórico. Arquivo da Corregedoria do TJ-MT.
DIÁRIO Oﬁcial do Estado de Mato Grosso. Lei nº 7.943, de
14/08/2003. Arquivo do TJ-MT.
DISCURSO pronunciado pelo Desembargador João Antônio
Neto na sessão solene comemorativa dos 130 anos da
instalação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

268

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

DISCURSO pronunciado pelo Presidente José Ferreira
Leite na inauguração do Memorial do Judiciário MatoGrossense, no dia 1º de maio de 2004. Arquivo taquigráﬁco do
cerimonial do TJ-MT.
JORNAL Folha do Estado. Cuiabá, 22/10/2004. Arquivo da
Casa Barão de Melgaço – Acervo de Periódicos.
LEIS e Decretos do Estado de Mato Grosso. Arquivo Público
de Mato Grosso – Setor da Biblioteca.
LIVROS de ata das sessões do Tribunal da Relação/Justiça,
1874 a 1965. Arquivo do Tribunal de Justiça.
LIVROS de registro dos termos de compromisso de
Desembargadores, Juízes de Direito e Suplentes. 1892-1930.
Arquivo do Tribunal de Justiça.
LIVROS de registro dos termos de posse dos
Desembargadores e Juízes, 1831-1965. Arquivo do Tribunal de
Justiça.
LIVROS de ata das sessões ordinárias do Tribunal Pleno.
1959-1998. Arquivo do Tribunal de Justiça/Diretoria Geral.
LIVRO de matrícula dos sócios do Centro Mato-grossense
de Letras. ACBM/AML, nº 4A. Arquivo da Casa Barão de
Melgaço – Acervos Institucionais.
MENSAGEM apresentada pelo Governador do Estado de
Mato Grosso à Assembléia Legislativa Estadual, no ano de
1924. Arquivo Público do Estado de Mato Grosso.
MÉTODO O.R.D.E.M. Arquivo do TJ-MT – Setor da
Presidência.
O Social Democrata, VIII, nº 804, de 26 de julho de 1953, p. 4.
Arquivo da Casa Barão de Melgaço – Acervo de Periódicos.
OFÍCIO nº 06/97/CGJ. Cuiabá, 6 de março de 1997. Arquivo
do Tribunal de Justiça.
OFÍCIO nº 17/2004 da Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 16 de abril de 2004. Arquivo do TJ-MT.
PROJETO de Modernização do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, 2003-2005. Arquivo do TJ-MT – Setor da
Presidência.

TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Projeto
Justiça Comunitária 2003-2005. Arquivo do TJ-MT – Justiça
Comunitária.

TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Processo
nº 7/2004. Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso.

PROPOSIÇÃO nº 8/2003. Arquivo do TJ-MT – Setor da
Presidência.

TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 1983-1984. Cuiabá, TJ-MT, 1984.

PROVIMENTO nº 27/96-CM. Cuiabá, 5 de dezembro de
1996. Arquivo do Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 1985-1987. Cuiabá, Tribunal de Justiça,
1987.

PROVIMENTO nº 18/96-CGJ. Cuiabá, 19 de dezembro de
1996. Arquivo do Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO da Assessoria da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, 2003-2005. Arquivo do TJMT – Setor da Presidência.
RELATÓRIO com que o Presidente da Província abriu os
Trabalhos Legislativos, a 1º de outubro de 1879. Arquivo
Público de Mato Grosso.
RELATÓRIO com que o Presidente da Província abriu os
Trabalhos Legislativos, a 1º de outubro de 1874 – Arquivo
Público de Mato Grosso.
RELATÓRIO com que o Presidente da Província abriu os
Trabalhos Legislativos, a 1º de novembro de 1887 – Arquivo
Público de Mato Grosso.
RELATÓRIO com que o Presidente da Província abriu os
Trabalhos Legislativos, a 1º de novembro de 1888 – Arquivo
Público de Mato Grosso.
RELATÓRIO com que o Presidente da Província abriu os
Trabalhos Legislativos, a 1º de novembro de 1897 – Arquivo
Público de Mato Grosso.
<http/www.cri.edu/content/brazil/mato.htm>.
<http://www.tj.mt.gov.br>.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
de atividades realizadas pela Divisão de Treinamento e
Desenvolvimento/DRH. Biênio 2003-2005. TJ-MT, 2003.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Discursos
proferidos por ocasião da aposentadoria do Procurador-Geral
de Justiça, Dr. Antônio Hans. Cuiabá, TJ-MT, 2003.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Discursos
proferidos por ocasião da aposentadoria do Excelentíssimo
Senhor Desembargador Odiles Freitas Souza. Cuiabá, TJ-MT,
2003.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Feira do
Servidor: a vitrine do talento. Arquivo da Divisão de Serviço
Social, 2003.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Jubileu
de Prata de Dedicação à Judicatura (18/04/74-18/04/99)
– Desembargador Atahide Monteiro da Silva. TJ-MT – Setor
da Biblioteca. Cuiabá, 1999.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Justiça
Moderna é Justiça Ágil – Relatório do biênio março de 1995 a
março de 1997. Cuiabá, Tribunal de Justiça, 1997.

TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 1987-1989. Cuiabá, Tribunal de Justiça,
1989.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades 1989. Cuiabá, Tribunal de Justiça, 1989.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 1991-1993. Cuiabá, Tribunal de Justiça,
1991.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 1993-1995. Cuiabá, Tribunal de Justiça,
1993.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 1999-2001. Cuiabá, Tribunal de Justiça,
2001.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
das Atividades Biênio 2001-2003. Cuiabá, Tribunal de Justiça,
2003. (mimeo)
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relatório
socioeconômico – Região do Moinho, 2004. Arquivo do TJMT – Justiça Comunitária.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Resenha
Judiciária – Reordenamento. Relatório das Atividades Biênio
1997-1999. Cuiabá, Tribunal de Justiça, 1999.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sessão
solene em homenagem e despedida do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Onésimo Nunes Rocha. Cuiabá, Tribunal de
Justiça, 1997.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Processo
nº 32/2004, v. I, II e III. Arquivo do Tribunal de Justiça
– Supervisão Administrativa.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Projeto
Justiça Comunitária 2003-2005. Arquivo do TJ-MT – Justiça
Comunitária.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Projeto
Resgate da Memória do Judiciário Mato-grossense. Arquivo
do Tribunal de Justiça – Supervisão Administrativa.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Mato Grosso. Provimento
nº 06/97/CM. Cuiabá, 30 de abril de 1997. Arquivo do
Tribunal de Justiça.

BIBLIOGRAFIA E FONTES

269

LEGENDAS E CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
CAPA E SOBRE-CAPA
Capa  Sobreposição: Deusa Themis, escultura de Jônas Corrêa, na entrada
do Fórum Cível da Capital, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça
(2004). Sobre: Detalhe da Ata de instalação do Tribunal da Relação, em 1° de
maio de 1874. Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Fotos: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.
4ª Capa  Primeira sede do Tribunal da Relação de Mato Grosso. Acervo do
Memorial do Judiciário Mato-grossense.

Página 116  Malhete doado pelos familiares do Desembargador Wandyr
Clait Duarte. Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense. Foto: Rafael
Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 128  Brasão do Estado de Mato Grosso, em bronze, no mobiliário
do Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em
dezembro de 2004. Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C.

FOLHAS DE ROSTO

Página 160  Entalhe no mobiário do Tribunal de Juri do Memorial do
Judiciário Mato-grossense. Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.

Página 3  Frase do Des. João Antonio Neto na entrada do Salão Nobre do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Foto: Helton Bastos / Banco de
Imagens C&C.

Página 164  Capa da Revista Jurídica do Estado de Mato Grosso, publicada
em 1915. Acervo do Arquivo Público de Mato Grosso – Biblioteca.
Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.

Página 19  Elevação de Cuiabá a Vila (detalhe). Moacyr Freitas (2000).
Acervo da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. Foto: Laércio
Miranda / Banco de Imagens C&C.

Página 172  Página de abertura do site do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso.

Página 20  N. Currier, por John Trumbull. Signing the Declaration of
Independence, 1776, meados do séc. XIX, Grav. In: MAGEE, Bryan. História
da Filosoﬁa. São Paulo: Loyola, 2001. p.180-181.

Página 178  Atendimento do SAI no interior do veículo do projeto.
Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.

Página 40  Entalhe da cadeira do Presidente do antigo Tribunal Pleno.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense. Foto: Rafael Manzutti /
Banco de Imagens C&C.
Página 54  Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da Justiça, da sala da
presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Foto: Rafael
Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 64  Estatueta Themis, doada pelo Desembargador Paulo Inácio
Dias Lessa, para o Memorial do Judiciário Mato-grossense. Foto: Helton
Bastos / Banco de Imagens C&C
Página 72  Segunda sede do Tribunal da Relação de Mato Grosso. In:
Album Graphico do Estado de Matto Grosso (1914).
Página 82  Deusa Themis empunhando espada (detalhe da escultura de
Jonas Borges). Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C.
Página 91  Antiga Empresa Telefônica de Cuiabá (detalhe). Acervo do
Arquivo da Casa Barão de Melgaço – Coleção Família Mendonça.
Página 92  Detalhe interno da máquina de datilograﬁa (1930/1940) que
pertenceu ao advogado Hélio Ribeiro e doada por sua mulher, Srª Dalva de
Mattos Ribeiro. Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 100  Mapa “Matto Grosso e Goiaz” (detalhe). In: SOARES, João.
Atlas histórico-geográﬁco para uso das escolas do Brasil. Novara-Itália:
Instituto Geográﬁco de Agostini, 1925. p. 56. Banco de Imagens C&C.
Página 106  Detalhe da Rua Pedro Celestino, no início do séc. XX. Acervo
do Arquivo da Casa Barão de Melgaço – Coleção Família Rodrigues.

270

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

Página 187  Maquete do Complexo Integrado de Prestação Jurisdicional.
Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 188  Sala de reuniões da Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 192-193  Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso (dezembro de 2004). Foto: Márcio Hudson / Arquivo do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Página 234  Entalhe em madeira (detalhe) – porta de acesso ao Salão
Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (2004). Foto: Rafael
Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 240  Entalhe em madeira (detalhe) – porta de acesso ao Salão
Nobre do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (2004). Foto: Rafael
Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 244  Pérgola na entrada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso. Foto: Helton Bastos / Banco de Imagens C&C.
Página 248  Detalhe em metal da cobertura do Complexo Integrado de
Prestação Jurisdicional. Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 255  Máquina de datilograﬁa (1930/1940) que pertenceu ao
advogado Hélio Ribeiro e doada por sua mulher, Srª Dalva de Mattos Ribeiro.
Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense. Foto: Helton Bastos /
Banco de Imagens C&C.
Página 256  Detalhe da Ata de Instalação do Tribunal da Relação, em 1° de
maio de 1874. Acervo do Memorial do Judiciário Mato-grossense.
Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.
Página 266  Legislação brasileira de 1941. Acervo do Memorial do
Judiciário Mato-grossense. Foto: Rafael Manzutti / Banco de Imagens C&C.

TRAJETÓRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - 130 ANOS

Elizabeth Madureira Siqueira

Patrocínio

entrelinhas

