
ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02 DE 28 DE MARÇO DE 2019. 
 
 

Altera a competência das Varas Cíveis da 

Comarca de Cuiabá. 
 

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento 

Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Órgão 

Especial, em Sessão Ordinária Administrativa de 28 de março de 2019, nos autos da 

Proposição 1/2019 (CIA 0001563-85.2019.8.11.0000), e 
 

CONSIDERANDO o princípio da celeridade processual, consagrado pelo 

inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 194/2014 do Conselho Nacional 

de Justiça, que instituiu a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 

Jurisdição, com o objetivo de estruturar e implementar medidas concretas e permanentes 

com vistas à melhoria dos serviços judiciários prestados pela primeira instância dos 

tribunais brasileiros; 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, 

outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue: 

ENTRÂNCIA ESPECIAL 

1. CUIABÁ 

VARAS COMPETÊNCIAS 

1ª Vara Cível 

Processar e julgar os feitos de falência e recuperação judicial, 
bem como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, 
exceto as deprecatas de competência das Varas Especializadas 
da Infância e Juventude, de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, JUVAM,  e do Meio Ambiente. 

2ª Vara Cível – Vara 
Especializada Direito 
Agrário 

Processar e julgar ações que envolvam conflitos 
fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, 
independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 
da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim 
como os processos concernentes a conflitos possessórios 
individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo 
da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 
em decorrência dos conflitos agrários ou com eles 
relacionados. 

3ª Vara Cível – (Antiga Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
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20ª V. Cível) sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4ª, 
5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis. 

4ª Vara Cível – (Antiga 
21ª V. Cível) 

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar 
e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª 
Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem. 

5ª Vara Cível 

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar 
e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4ª 
Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem. 

6ª Vara Cível 
Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis. 

7ª Vara Cível 
Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis. 

8ª Vara Cível (Antiga 14ª 
V. Cível) 

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis. 

9ª Vara Cível 
Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis. 

10ª Vara Cível (Antiga 
13ª V. Cível) 

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª Varas Cíveis. 

11ª Vara Cível (antiga 3ª 
V. Especializada Família 
e Sucessões) 

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 
sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas Cíveis. 

12ª Vara Cível A INSTALAR 

13ª Vara Cível A INSTALAR 

14ª Vara Cível A INSTALAR. 

18ª Vara Cível A INSTALAR 

19ª Vara Cível A INSTALAR 

20ª Vara Cível A INSTALAR 

21ª Vara Cível A INSTALAR 

1ª Vara Especializada em 
Direito Bancário 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 
operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 
fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada 
e igualitária com as 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito 
Bancário. 
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2ª Vara Especializada em 
Direito Bancário 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 
operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 
fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada 
e igualitária com as 1ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito 
Bancário. 

3ª Vara Especializada em 
Direito Bancário 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 
operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 
fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada 
e igualitária com as 1ª, 2ª e 4ª Varas Especializadas em Direito 
Bancário. 

4ª Vara Especializada em 
Direito Bancário 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 
operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 
fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada 
e igualitária com as 1ª, 2ª e 3ª Varas Especializadas em Direito 
Bancário. 

1ª Vara Esp. Família e 
Sucessões 

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 
conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 
Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se 
tratando de criança e adolescente que não se enquadrem nas 
hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante 
distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 
Esp. de Família e Sucessões. 

2ª Vara Esp. Família e 
Sucessões 

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 
conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 
Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se 
tratando de criança e adolescente que não se enquadrem nas 
hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante 
distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 
Esp. de Família e Sucessões. 

3ª Vara Esp. Família e 
Sucessões (antiga 6ª Vara 
Especializada Família e 
Sucessões) 

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 
conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 
Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se 
tratando de criança e adolescente que não se enquadrem nas 
hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante 
distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas 
Esp. de Família e Sucessões. 

4ª Vara Esp. Família e 
Sucessões 

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 
conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 
Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se 
tratando de criança e adolescente que não se enquadrem nas 
hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante 
distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 
Esp. de Família e Sucessões. 
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5ª Vara Esp. Família e 
Sucessões 

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e 
conhecer das causas relativas a menores, nos casos previstos no 
Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13/07/90, em se 
tratando de criança e adolescente que não se enquadrem nas 
hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal, mediante 
distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 
Esp. de Família e Sucessões. 

1ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública 

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 
Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

2ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública 

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 
Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

3ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública 

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 
Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

4ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública 

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 
Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

5ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública 

Processar e julgar e os feitos em geral da Fazenda Estadual e 
Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública. 

6ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública A INSTALAR 

7ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública A INSTALAR 

8ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública A INSTALAR 

9ª Vara Esp. da Fazenda 
Pública A INSTALAR 

Vara Esp. de Execução 
Fiscal 

Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 
Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção 
das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 
ativa. 

JUVAM 

Processar as ações cíveis referentes às reclamações cíveis, em 
matéria ambiental, definidas na Lei n. 9.099/95, assim como os 
crimes ambientais de menor potencial ofensivo (Resolução 
n.03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua 
competência. 

Vara Esp. do Meio 
Ambiente  
 

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao 
meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, 
além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 
Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que 
tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as 
cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência. 
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Vara Esp. Ação Civil 
Pública e Ação Popular 

Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de 
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que 
seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 
4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja 
afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada. 

1ª Vara Esp. da Infância 
e Juventude 

Competência prevista no art. 148, I a VII e Parágrafo único, 
alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos 
casos previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal, bem 
como as cartas precatórias cíveis de sua competência. 

2ª Vara Esp. da Infância 
e Juventude 

Apreciação e julgamento dos feitos relativos a atos infracionais 
praticados por crianças e adolescentes, bem como as cartas 
precatórias relativas a atos infracionais. 

1ª Vara Esp. de Violência 
Doméstica e Familiar 
contra a Mulher 

Competência para julgamento e execução das causas cíveis e 
criminais decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 
07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de 
sua competência. 

2ª Vara Esp.de Violência 
Doméstica e Familiar 
contra a Mulher 

Competência para julgamento e execução das causas cíveis e 
criminais decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 
07/08/06, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de 
sua competência. 

 

Artigo 2° - Determinar a remessa das cartas precatórias distribuídas a partir da 

publicação desta Resolução, observando-se a nova competência fixada nesta 

regulamentação. 

Parágrafo Único: As Cartas Precatórias e Rogatórias em andamento, 

permanecerão nas Varas nas quais estão em trâmite.  

Artigo 3° - O Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,  mais 

novo na Entrância, será responsável pelo processamento e análise das Cartas 

Precatórias, recaído sobre o magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca mais antigo da 

entrância o processamento das recuperações judiciais e falências, assim como as ações 

correlatas e conexas. 

Artigo 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as demais disposições em contrário. 
 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 
(Documento assinado digitalmente) 
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