
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO

Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 3ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Paulo da Cunha  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Paulo da Cunha  - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

       Plenário 04 - 8:30

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz Convocado

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 9:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

QUINTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

SEXTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 8:30

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Marcos Machado

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz 

Convocado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras 

      Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - 

      Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Coordenadoria de Magistrados

Decisão do Presidente

 Pedido de Pensão 3/2011 - Id: 228627

 Requerente: Sra. Altair Correia Pinheiro

 Decisão: "...autorizo o pagamento..Cientifique-se à Coordenadoria de 

Planejamento. À Coordenadoria de Magistrados para as anotações e 

providências pertinentes. Cumpra-se.".

 Cuiabá, 7 de dezembro de 2016.

 Desembargador PAULO DA CUNHA,

 Presidente do Tribunal de Justiça.

 Pedido de Providências 33/2014 - 0114-55.2014.8.11.0000

 Requerente: Sr. Fernando Celso Fontes Moraes de Oliveira e Sr. 

Francisco Moraes de Oliveira Filho

 Decisão: "...Defiro o pedido...À Coordenadoria de Magistrados para as 

comunicações e providências pertinentes. Cumpra-se".

 Cuiabá, 23 de novembro de 2016.

 Desembargador PAULO DA CUNHA,

 Presidente do Tribunal de Justiça.

  

 

 

Coordenadoria Judiciária

Secretaria de Câmara Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1269 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004141-09.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JOSE DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - 18387-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZ DE DIREITO DA 2º VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

IRENILDA NUNES DA SILVA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

Habeas Corpus nº 1004141-09.2016.8.11.0000 Impetrante: Rafael Herrera 

de Oliveira Paciente: Donizete José de Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da 

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá- MT 

Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Herrera de 

Oliveira, em benefício de Donizete José de Oliveira, consignando que ele 

sofre constrangimento ilegal por estar custodiado desde o dia 15 de 

dezembro de 2016. Sustenta, em apartada síntese, que teve sua prisão 

decretada, ao ser acusado de inadimplência da obrigação alimentícia de 

sua filha, Lorrayne Nunes de Oliveira, na proporção de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo desde o ano de 2008. Alega que, na Execução de 

Alimentos, foi acordado, primeiramente, em 2008, que o paciente deveria 

pagar a título de pensão alimentícia a menor, o valor de 30% (trinta por 

cento) sobre o salário mínimo e, em 2012, foi alterado para 20% (vinte por 

cento). Sustenta que, quando intimado sobre sua inadimplência, juntou 

justificativas e todos os comprovantes de quitação e, que, por isso, sua 

prisão é ilegal e a manutença, caracteriza constrangimento ilegal. Desta 

forma, impetrou o presente habeas corpus, requerendo, em caráter 

liminar, sua soltura, para que casse imediatamente a ordem de prisão. É o 

relatório. Decido. Não obstante o habeas corpus seja ação de natureza 

constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como 

capacidade postulatória e recolhimento de custas, para o seu 

conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do 

constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como cediço, a via 

estreita do mandamus não admite dilação probatória. Consta do 

instrumento processual, somente o Termo de Audiências (Id. nº 310134) e 

os comprovantes de pagamentos dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 (Id. 

nºs 310137, 310133, 310132, 310131, 310130, 310129 e 310128). No 

caso, não consta mais informações acerca dos autos de Execução, o 

pedido de prisão pela Exequente, a decisão do juiz e mais informações 

acerca da prisão do paciente, de modo, que a inconsistência de 

documentos prejudica a análise acurada do pleito, posto que, pairam 

dúvidas acerca da ilegalidade da sua prisão. Incumbe ao Impetrante 

instruir o remédio constitucional com prova pré-constituída do direito 

alegado, de modo a comprovar a existência do apontado constrangimento 

ilegal suportado pelo paciente, o que não ocorreu. Nesse sentido já se 

manifestou o STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO 

PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO 

(RESPONDE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º, III E IV, DO CP). 

PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 

4. Não se mostra viável o exame completo do constrangimento alegado, 

uma vez que a defesa deixou de juntar aos autos o inteiro teor do acórdão 

impugnado. Como é cediço, o rito do habeas corpus pressupõe prova 

pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de 

maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de 

constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes. 5. [...]. 6. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 364.464/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, DJe 27/10/2016).( Destaquei). Destarte, o conhecimento do writ 

pressupõe prova pré-constituída do direito pleiteado, revelando-se sua 

inadmissão a instrução deficiente. Por efeito, não há alternativa a não ser 

a extinção desta ação mandamental. Forte nessas razões, INDEFIRO A 

INICIAL, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o 

seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 2016. Des. Márcio VIDAL, 

Plantonista.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-307 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004189-65.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

WERITON CARVALHO DOS SANTOS (PACIENTE)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

Habeas Corpus nº 1004189-65 .2016.8.11.0000 Impetrante: Paulo Gustavo 

Fernandes Melo Paciente: Weriton Carvalho dos Santos Impetrado: Juiz de 

Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá- MT Vistos etc. Trata-se 

de habeas corpus impetrado por Paulo Gustavo Fernandes Melo, em 

benefício de Weriton Carvalho dos Santos, consignando que ele sofre 

constrangimento ilegal por estar custodiado desde o dia 9 de dezembro de 

2016. Sustenta, em apartada síntese, que teve sua prisão decretada, em 

razão do cometimento do crime de arma de fogo, a qual teria sido, 

encontrada no quintal de sua residência. Informa que, atualmente, cumpri 

pena, em regime aberto, pelo mesmo crime, capitulado no artigo 14, da Lei 

nº 10.826/2003. Alega que o paciente é pessoa íntegra, trabalhador e pai 

de família, bem como, mensalmente, assina em juízo o cumprimento de 

pena no fórum e que não se envolveu em nenhuma prática delituosa. Por 

sim, aduz preencher todos os requisitos do parágrafo único do artigo 310, 

do Código de Processo Penal. Desta forma, impetrou o presente habeas 

corpus, requerendo, em caráter liminar, sua soltura, para que casse 

imediatamente a ordem de prisão. É o relatório. Decido. Não obstante o 

habeas corpus seja ação de natureza constitucional, cuja impetração 

prescinde de algumas formalidades, como capacidade postulatória e 

recolhimento de custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a 

imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, 

como cediço, a via estreita do mandamus não admite dilação probatória. 

Consta do instrumento processual, somente a Declaração Pessoal (Id. nº 

311732), Comprovante de Residência (Id. nº 311732), Certificado de 

Analista (Id. nº 311734), Procurações (Id. nº 31173) e o extrato da 

Execução de Pena nº 7486-68.2016.8.11.0041 (Id. nº 311735). No caso, 

não consta mais informações acerca da prisão, inquérito policial, ou 

qualquer outro documento que diga respeito ao flagrante que originou a 

prisão do paciente, que, neste Habeas Corpus, ataca, afirmando ser ilegal. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 992829/12/2016 Página 3 de 10



Incumbe ao Impetrante instruir o remédio constitucional com prova 

pré-constituída do direito alegado, de modo a comprovar a existência do 

apontado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não 

ocorreu. Nesse sentido já se manifestou o STJ: HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RISCO 

DE REITERAÇÃO (RESPONDE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º, III 

E IV, DO CP). PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. 1. [...]. 4. Não se mostra viável o exame completo do 

constrangimento alegado, uma vez que a defesa deixou de juntar aos 

autos o inteiro teor do acórdão impugnado. Como é cediço, o rito do 

habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, 

devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de 

documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 

Precedentes. 5. [...]. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 364.464/SP, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2016).( Destaquei). 

Destarte, o conhecimento do writ pressupõe prova pré-constituída do 

direito pleiteado, revelando-se sua inadmissão a instrução deficiente. Por 

efeito, não há alternativa a não ser a extinção desta ação mandamental. 

Forte nessas razões, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC, e, por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, 

determinando, por conseguinte, o seu arquivamento após o trânsito em 

julgado desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de dezembro de 

2016. Des. Márcio VIDAL, Plantonista.

Decisão Classe: CNJ-307 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004147-16.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE SILVA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 18145-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Primeira Var Criminal de Rondonopolis (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

HABEAS CORPUS: 1004147-16.2016.8.11.0000 IMPETRANTE: DR. CÉLIO 

PAIÃO PACIENTE: CARLOS ANDRÉ SILVA DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO 

DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS Vistos etc. 

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo 

advogado Célio Paião, em favor de Carlos André Silva da Costa, 

apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis. Colhe-se, dos autos, que o paciente foi preso 

em flagrante, no dia 8 de novembro de 2016, em razão da suposta prática 

do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O 

Impetrante afirma o paciente está sob custódia ilegal por determinação do 

Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, pois lhe fora negado o 

direito constitucional de responder ao processo em liberdade. Assevera 

que, no caso em tela, foi decretada a prisão preventiva, infringindo todas 

as garantias constitucionais, sendo desnecessário, no caso em testilha, a 

decretação da prisão, pois existem várias medidas cautelares diversas da 

prisão, até porque o acusado já confessou a autoria da droga, o que está 

longe de ser classificado como um tráfico, mas sim como depósito. Aduz, 

ainda, que não houve o uso de armas e nem de violência, e o paciente não 

participou de nenhum ato de traficância, apenas comprou a droga para 

uso, sem intenção de usar para a prática criminosa, ou seja, ninguém o 

reconheceu e não há evidências de sua participação. Assevera o 

subscritor desta ação constitucional, também, que o Juízo da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Rondonópolis, em sua ratio decidendi, não 

apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da 

prisão cautelar do paciente, uma vez que, a alusão à gravidade do delito, 

bem como o fato de o paciente ter respondido ao processo encarcerado, 

não impedem a revogação da prisão preventiva. Por fim, alega que, 

configurada a flagrante ilegalidade do Juízo a quo, visto que não se 

encontram mais presente os requisitos do art. 312 do CPP. Requer, 

liminarmente, a restituição do status libertatis do Paciente, com a 

expedição de alvará de soltura em favor dele; e no mérito, a convolação 

da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva (ID. 310221). É o 

relatório. Decido. Não obstante o Habeas Corpus seja ação de natureza 

constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como 

capacidade postulatória e recolhimento de custas, para o seu 

conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do 

constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como cediço, a via 

estreita do mandamus não admite dilação probatória. Consta do 

instrumento processual somente o Termo de Qualificação, Vida Pregressa 

e Interrogatório (ID. 310235), Depoimento da Testemunha (ID. 310234), 

Despacho do Delegado (ID. 310231) e o Auto de Prisão em Flagrante, junto 

a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis (ID. 310223). No caso, não 

consta dos autos qualquer decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de 

Rondonópolis, de modo a se aferir o constrangimento ilegal ou a 

competência deste Tribunal para apreciação do presente writ. Incumbe ao 

Impetrante instruir o remédio constitucional com prova pré-constituída do 

direito alegado, de modo a comprovar a existência do apontado 

constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não ocorreu. Nesse 

sentido já se manifestou o STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. 

PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO 

(RESPONDE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º, III E IV, DO CP). 

PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 

4. Não se mostra viável o exame completo do constrangimento alegado, 

uma vez que a defesa deixou de juntar aos autos o inteiro teor do acórdão 

impugnado. Como é cediço, o rito do habeas corpus pressupõe prova 

pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de 

maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de 

constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes. 5. [...]. 6. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 364.464/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, DJe 27/10/2016).( Destaquei). Destarte, conhecimento do writ 

pressupõe prova pré-constituída do direito pleiteado, revelando-se sua 

inadmissão a instrução deficiente. Por efeito, não há alternativa a não ser 

a extinção desta ação mandamental. Forte nessas razões, INDEFIRO A 

INICIAL, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o 

seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 2016. Des. Márcio VIDAL, 

Plantonista.

Decisão Classe: CNJ-307 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004158-45.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO VIEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - 18337-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

CONCEICAO VIEIRA DA SILVA (PACIENTE)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

HABEAS CORPUS N. 1004158-45.2016.8.11.0000 IMPETRANTE: SABRINA 

LIMA DERKOSKI PACIENTE: CONCEICAO VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: 

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES Vistos, etc. 

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Sabrina 

Lima Derkoski, com o propósito de obter, liminarmente, a revogação da 

prisão preventiva, mediante a expedição de alvará de soltura, da Paciente 

Conceição Vieira da Silva. Sustenta, a Impetrante, que a Paciente foi presa 

em 20 de dezembro de 2016, haja vista que possuía mandado de prisão 

preventiva em aberto, pela suposta pratica do delito descrito no artigo 155, 

do Código Penal. Alega que não estão presentes os requisitos para 

manutenção da prisão preventiva, haja vista que o crime é culpo, bem 

assim não pode ser utilizada como instrumento de antecipação punitiva. 

Aduz que o crime imputado é de baixo potencial ofensivo e sem grave 

ameaça e que decreto de prisão só foi expedido pelo fato da Paciente 

estar em local incerto e não sabido. Alega que não estão presentes os 

requisitos para manutenção da prisão preventiva, especialmente porque a 

Paciente é detentora dos predicados pessoais favoráveis para que seja 

concedia a liberdade provisória, já que possui família, trabalha e residência 

fixa. Diante de tais argumentos, pede liminarmente a revogação da prisão 

preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no 

mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em 

definitiva. É o necessário à análise e decisão. Não obstante o Habeas 

Corpus seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde 

de algumas formalidades, como capacidade postulatória e recolhimento de 
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custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata constatação 

do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como cediço, a via 

estreita do remédio constitucional não admite dilação probatória. No caso 

em análise, constato do instrumento processual, tão somente a petição 

inicial do Habeas Corpus (ID. 310486), a carteira de trabalho (ID. 310506) e 

documento de identidade (ID. 310520) da Paciente, bem assim uma conta 

de energia (ID. 310522). Logo, não consta dos autos qualquer decisão do 

Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres, de modo a se aferir o 

constrangimento ilegal ou a competência deste Tribunal para apreciação 

do presente writ. Incumbe ao Impetrante instruir o remédio constitucional 

com prova pré-constituída do direito alegado, de modo a comprovar a 

existência do apontado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o 

que não ocorreu. Nesse sentido já se manifestou o STJ: HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RISCO 

DE REITERAÇÃO (RESPONDE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º, III 

E IV, DO CP). PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. 1. [...]. 4. Não se mostra viável o exame completo do 

constrangimento alegado, uma vez que a defesa deixou de juntar aos 

autos o inteiro teor do acórdão impugnado. Como é cediço, o rito do 

habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, 

devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de 

documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 

Precedentes. 5. [...]. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 364.464/SP, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2016).( Destaquei). 

Destarte, conhecimento do writ pressupõe prova pré-constituída do direito 

pleiteado, revelando-se sua inadmissão a instrução deficiente. Por efeito, 

não há alternativa a não ser a extinção desta ação constitucional. Forte 

nessas razões, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, 

por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, 

determinando, por conseguinte, o seu arquivamento após o trânsito em 

julgado desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 

2016. Des. Márcio VIDAL, Plantonista.

Decisão Classe: CNJ-307 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004163-67.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MESSIAS TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NASCIMENTO OAB - 20466-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

Habeas Corpus nº 1004163-67.2016.8.11.0000 Impetrante: JOSUE ALVES 

NASCIMENTO Paciente: DANIEL DA SILVA MESSIAS TEIXEIRA Impetrado: 

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT 

Vistos, etc. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado 

pelo advogado Josue Alves Nascimento, em favor de Daniel da Silva 

Messias Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Barra do Bugres – João Filho de Almeida Portela. 

Denota-se das razões apresentadas, na presente ação constitucional, 

que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pelo cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 157, § 

2º, inciso I e II do CPB e no artigo 244-B, de acordo com o Auto de Prisão 

em Flagrante Delito, o paciente foi conduzido pela polícia judiciária civil, no 

dia 22/10/2016, sendo, preso em flagrante. Alega que o MM. Juiz de Direito 

homologou o flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, ao 

fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da 

manutenção da prisão. Afirma o signatário, que pleiteou a revogação da 

prisão preventiva, a qual, foi negado pelo juízo de piso. Posto isso, almeja 

a concessão liminar da revogação da prisão, ao fundamento de que é 

inocente e a manutenção de sua prisão configura um grande prejuízo, o 

que justifica a restituição do status libertatis do paciente, com a 

consequente expedição de alvará de soltura em favor dele; É o relatório. 

Decido. Como visto, pretende o Impetrante a imediata liberação do 

Paciente, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime 

tipificado no do crime capitulado no capitulado no artigo 157, § 2º, inciso I e 

II do CPB e no artigo 244-B do ECA. Não obstante o habeas corpus seja 

ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas 

formalidades, como capacidade postulatória e recolhimento de custas, 

para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do 

constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como cediço, a via 

estreita do mandamus não admite dilação probatória. Não consta do 

instrumento processual a decisão que homologou a prisão em flagrante em 

prisão preventiva e tampouco a decisão que o Juiz indefere o seu pedido 

revogação desta prisão. Portanto verifico que para análise do pleito é 

necessário mais informações acerca da prisão, inquérito policial, ou 

qualquer outro documento que diga respeito ao flagrante que originou a 

prisão do paciente, que, neste Habeas Corpus, ataca, afirmando ser ilegal. 

Incumbe ao Impetrante instruir o remédio constitucional com prova 

pré-constituída do direito alegado, de modo a comprovar a existência do 

apontado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que não 

ocorreu. Nesse sentido já se manifestou o STJ: HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RISCO 

DE REITERAÇÃO (RESPONDE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º, III 

E IV, DO CP). PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. 1. [...]. 4. Não se mostra viável o exame completo do 

constrangimento alegado, uma vez que a defesa deixou de juntar aos 

autos o inteiro teor do acórdão impugnado. Como é cediço, o rito do 

habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, 

devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de 

documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 

Precedentes. 5. [...]. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 364.464/SP, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2016).( Destaquei). 

Destarte, o conhecimento do writ pressupõe prova pré-constituída do 

direito pleiteado, revelando-se sua inadmissão a instrução deficiente. Por 

efeito, não há alternativa a não ser a extinção desta ação mandamental. 

Forte nessas razões, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC, e, por conseguinte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, 

determinando, por conseguinte, o seu arquivamento após o trânsito em 

julgado desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de dezembro de 

2016. Des. Márcio VIDAL, Plantonista.. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de dezembro de 2016. Desembargador Márcio Vidal, Plantonista

Decisão Classe: CNJ-120 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004156-75.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA HIROMI YANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - 19012-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1004156-75.2016.8.11.0000 IMPETRANTE:

- NEUSA HIROMI YANO IMPETRADO:- JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE 

SEGURANÇA – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON-LINE - PROVENTOS – 

PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO, 

BEM COMO DO ATO IMPUGNADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança 

contra decisão judicial só é admissível quando demonstrada a ilegalidade 

ou teratologia. O direito líquido e certo invocado deve ser demonstrado de 

plano com prova documental suficiente que comprove o direito alegado. 

Mandado de Segurança contra ato do Juiz da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Púbica de Rondonópolis, que em Execução Fiscal, indeferiu 

pedido de desbloqueio dos valores penhorados em conta bancária. A 

impetrante alega que a Ação teve como fato gerador a Certidão da Dívida 

Ativa n. 2014829, referente à diferença no recolhimento do ICMS nos 

meses de abril, maio, junho, julho e novembro de 2006. Aduz que se 

manteve inerte nos autos, e assim transcorreu in albis o prazo para a 

interposição de Embargos ou a solvência da dívida. Diz que houve 

bloqueio em sua conta bancária que recaiu sobre seus proventos, o que 

fere seu direito líquido e certo (art. 833, IV, do CPC). Pede o deferimento 

da liminar para impedir nova constrição, bem como a liberação dos 

proventos anteriormente bloqueados. É o relatório. O Mandado de 

Segurança tem como pressuposto a existência de direito líquido e certo 

oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato 
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ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito. Hely Lopes Meirelles ensina que 

direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimita do na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. (...). Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo 

que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança 

(in Mandado de Segurança. 29º ed. Ed. Malheiros; p. 36/37). A impetrante 

busca desconstituir o ato judicial que, em Execução Fiscal, indeferiu 

pedido de desbloqueio de sua conta-bancária. No entanto, não trouxe 

absolutamente nenhum documento atestando o alega, nem mesmo a 

procuração outorgando poderes ao advogado. Consta apenas a inicial. 

Assim, não realizada a prova do alegado direito arguido - inexistência de 

documento confirmando o ato apontado como coator, não há como 

apreciar o pedido pela via mandamental. Ainda que assim não fosse, o ato 

coator contra o qual se insurge é passível de Recurso, não podendo o 

mandamus ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de 

desnaturar a sua essência constitucional, tanto é que o art. 5º da Lei n. 

12.016/2009 dispõe: Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança 

quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com 

efeito suspensivo; No mesmo sentido, a Súmula n. 267 do STF estabelece 

que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de 

recurso ou correição. Portanto, inexistindo prova do direito líquido e certo, 

ilegalidade, abuso ou teratologia, e sendo inapropriada a via eleita, denego 

a segurança e declaro extinto o processo. Cuiabá, 23 de dezembro de 

2016. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Relator

Decisão Classe: CNJ-120 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004059-75.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO HENRIQUE VACCARO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - 10286-O/MT (ADVOGADO)

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - 22053-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004059-75.2016.811.0000 IMPETRANTE: 

CRISTIANO HENRIQUE VACCARO DA SILVA. IMPETRADO: 

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO. MANDADO DE SEGURANÇA – LEI N. 12.016/09 – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA 

DA VAGA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO. No momento 

da impetração do Mandado de Segurança devem ser apresentadas as 

provas pré-constituídas, sendo impossível dilação probatória por esta via. 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CRISTIANO 

HENRIQUE VACCARO DA SILVA em busca de que seja imediatamente 

nomeado e empossado no Cargo de Oficial de Justiça na Comarca de Alto 

Garças – MT, uma vez que durante o prazo de validade do concurso 

surgiram novas vagas, nascendo seu direito subjetivo à nomeação. 

Sustenta que ficou classificado (não aprovado) na sexta colocação do 

certame público, sendo que os cinco primeiro já foram nomeados e 

empossados e na comarca existem seis vagas para o cargo de Oficial de 

Justiça. Assim, postula pelo deferimento liminar da ordem, com a posterior 

confirmação, requerendo que a Autoridade Coatora preste informações no 

prazo legal, bem como que seja ouvido o Ministério Público. Os autos 

vieram conclusos em sede de Plantão Judiciário, razão pela qual, ao final, 

devem ser distribuídos conforme dispõe o Regimento deste Sodalício. É o 

relatório. DECIDO Segundo o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, no 

Mandado de Segurança é admitida a concessão de medida liminar quando 

presentes os requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em 

que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido somente na 

decisão de mérito. Entende-se por fundamento relevante a probabilidade 

de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída 

pelas informações da autoridade coatora. Além desse requisito, impõe-se 

para a concessão da liminar que do ato impugnado possa resultar a 

ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de 

comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer 

demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil 

do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o 

impetra. Feitas essas ponderações, passo a análise das questões 

arguidas no Mandado de Segurança. Este remédio constitucional 

atualmente é regido pela Lei n. 12.016/2009, afirmando em seu Art. 1º, in 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” – negritei. Conforme relatado na peça inicial do mandamus, 

supostamente existe vaga em aberto para o Cargo de Oficial de Justiça na 

Comarca de Alto Garças, sendo que o impetrante é o próximo a ser 

nomeado e empossado. Ocorre que, em momento algum do presente writ 

o Impetrante demonstra/comprova suas alegações, tratando-se de meras 

ilações. Ou seja, não trouxe nas 79 laudas do presente mandamus 

nenhum comprovante da existência de vaga em relação ao Cargo de 

Oficial de Justiça na Comarca de Alto Garças. É sabido que no Mandado 

de Segurança se faz necessária a prova pré-constituída das alegações, 

conforme arestos do STJ e deste E. TJMT: “Agravo regimental em 

mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de 

Providências. Concurso público para outorga de delegações de notas e de 

registro do Estado do Paraná. Contratação direta de instituição para 

realização de concurso público, mediante dispensa de licitação. Aplicação 

do juízo de razoabilidade pelo CNJ. Possibilidade. Necessidade de prova 

pré-constituída da alegação no momento da impetração. Não 

demonstração da ausência de amparo legal para a dispensa de licitação. 

Determinação de providências pelo Plenário do CNJ para garantia da 

isonomia e da moralidade. Manutenção do contrato com a instituição 

apenas para auxiliar na realização do certame. Ausência de 

demonstração de violação da moralidade. Agravo regimental não provido. 

1. As deliberações jurídicas, sejam as proferidas pelo Judiciário, sejam as 

prolatadas no âmbito do controle interno do Poder, trazem ínsita a 

possibilidade de aplicação dos mais diversos princípios e regras do 

ordenamento jurídico, inclusive aqueles que indicam sopesamento dos 

interesses envolvidos, como se dá com a segurança e a razoabilidade 

jurídicas. 2. Ao decidir o Conselho Nacional de Justiça pela necessidade 

de manutenção de contratação direta realizada pelo Tribunal de Justiça 

para a promoção de concurso público, mesmo diante da posição do 

Conselho pela ilegalidade da contratação, mas com vistas a garantir a 

preservação do interesse público, aplicou o CNJ o princípio da 

razoabilidade, juízo válido para as deliberações do Conselho. 3. Ausência 

de comprovação de que as providências determinadas pelo Plenário do 

CNJ, tendentes a sanar as irregularidades que pudessem comprometer a 

lisura do certame público, foram insuficientes para afastar o risco de 

violação da moralidade ou da isonomia no certame. 4. A Jurisprudência da 

Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de se discutir, na via 

estreita do mandado de segurança, questões controvertidas que 

envolvam discussão de fatos e provas. Precedentes. [...]” (STF - AG.REG. 

EM MANDADO DE SEGURANÇA AgR MS 32770 DF DISTRITO FEDERAL 

9956684-81.2014.1.00.0000 - Data de publicação: 01/02/) – negritei. 

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — GUIA DE 

TRÂNSITO DE MERCADORIA (GTM) no 003299096/2013-70 — AUSÊNCIA 

DE BAIXA — APREENSÃO DE MERCADORIAS — ILEGALIDADE. GUIA DE 

TRÂNSITO DE MERCADORIA (GTM) nº 003299095/2013-25 — 

DOCUMENTO INCOMPLETO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. Quanto à Guia de Trânsito de 

Mercadoria (GTM) no 003299096/2013-7, a ausência de baixa, referente a 

transportes já realizados, não pode ser utilizada como base para 

apreensão de mercadorias relacionadas a operações posteriores. Em 

relação à Guia de Trânsito de Mercadoria (GTM) no 003299095/2013-25, a 

inexistência de prova pré-constituída obnubila o alegado direito líquido e 

certo, porque impossibilita a verificação de eventual ilegalidade ou abuso 

de direito, uma vez que [...] direito líquido e certo, por sua vez, é aquele 

que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que 

acompanham a petição inicial. [...] (STF, Segunda Turma, AO 1377 

AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012). Sentença 

retificada em parte. (ReeNec 50930/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 

0 3 / 0 2 / 2 0 1 6 ) ”  “ T J - M T  -  R e e x a m e  N e c e s s á r i o  R E E X 

00013702020138110020 50930/2015 - Data de publicação: 03/02/2016) – 
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destaquei. Há que se ressaltar, ainda, que não cabe dilação probatória em 

sede de Mandado de Segurança, uma vez que o direito líquido e certo a 

que se busca amparar deve ser demonstrado de plano, conforme aresto: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

PROMOÇÃO. LISTA DE MERECIMENTO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE TER FIGURADO EM LISTAS DE ANTIGUIDADE, NOS 

TERMO DA LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO POSTULADO. 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão no 

qual foi denegada a ordem ao pleito mandamental para promoção de 

servidor público estadual sob o argumento de que o mesmo teria figurado 

por três vezes consecutivas em listas de merecimento e, assim, seria 

aplicável o § 10 do art. 2º da Lei Estadual n. 4.583/2005. 2. Não há prova 

do direito líquido alegado, uma vez que o cômputo de pontos pela 

comissão, nos anos de 2012 (fls. 47-51), 2013 (fls. 52-53) e 2014 (fls. 

55-58), não se confunde com a figuração em lista de promoção por 

merecimento, a qual exige que o postulante tenha cumprido o requisito do 

§ 4º do art. 2º da Lei Estadual 4.583/2005, ou seja, ter figurado em prévias 

listas de antiguidade, as quais não foram juntadas pelo impetrante. 3. "A 

disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação 

probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos 

formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao 

impetrante do 'writ' produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos 

fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida." (AgR no RMS 

30.870/DF, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Processo 

eletrônico publicado no DJe-120 em 24.6.2013). Recurso ordinário 

improvido.” (STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

RMS 49466 RJ 2015/0252632-6 (STJ)Data de publicação: 24/02/2016 ) – 

negritei. E compulsando os autos não há qualquer demonstração de que 

exista a aludida vaga, razão pela qual inexiste o direito líquido e certo a ser 

amparado. Ante o exposto, com fulcro nas disposições da Lei n. 

12.016/09, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança interposto por 

inexistir prova pré-constituída nos autos, exigindo dilação probatória, o 

que é vedado em sede de Mandado de Segurança. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Dezembro de 2016, em sede de Plantão Judicial. 

Desa. Maria Helena G. Póvoas, Relatora. B

Decisão Classe: CNJ-120 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004217-33.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROFAM'S - COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES 

LTDA. - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES OAB - 14344-O/MT (ADVOGADO)

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - 1462900-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1004217-33.2016.8.11.0000 IMPETRANTE:

- ROFAM'S - COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES 

LTDA. - EPP IMPETRADO:- SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA 

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – 

LIBERAÇÃO DE MERCADORIA - DÉBITO DECORRENTE DO FUNEDS – 

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - 

AUSÊNCIA DO ATO IMPUGNADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. No mandado de segurança o 

direito líquido e certo invocado deve ser demonstrado de plano com prova 

documental suficiente que comprove o direito alegado. Mandado de 

Segurança em que a impetrante alega que tem como objeto social o 

comércio atacadista, distribuidora e importadora de cosméticos e produtos 

de perfumaria, desembarca sua mercadoria primeiramente no Porto de 

Paranaguá antes de prosseguir para o Porto Seco Cuiabá. Aduz que se 

beneficiou com Lei Estadual n. 9.481/2010 (FUNEDS), regulamentada pelo 

Decreto n. 526/2011, que concedeu vários benefícios aos contribuintes 

mato-grossenses, como redução de até 55% do imposto e redução de 

90% da multa e dos juros. Diz que essa Lei foi declarada inconstitucional 

na ADI n. 100642/2013, e com isso os contratos gerados por meio do 

fundo (Lei n. 9.481/2010) foram cancelados e, consequentemente, os 

débitos foram novamente lançados no sistema eletrônico de 

conta-corrente geral. Afirma que todos os pagamentos do FUNEDS feitos 

até 27-2-2015 foram convalidados pela Lei n. 10.236/2014 e os valores 

residuais foram recompostos e reativados no sistema. Sustenta que por 

erro administrativo esse débito não constou da sua conta-corrente para 

fins de parcelamento por meio do REFIS. Ressalta que o crédito tributário é 

decorrente da declaração de inconstitucionalidade de lei e não de conduta 

ilegal. Pede a liminar para que seja expedida a certidão positiva com efeito 

de negativa, bem como a suspensão da exigência dos créditos tributários 

decorrentes do FUNEDS. É o relatório. O mandado de segurança tem como 

pressuposto a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a 

prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo 

a tal direito. Hely Lopes Meirelles ensina que direito líquido e certo é o que 

se apresenta manifesto na sua existência, delimita do na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. (...). Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança (in Mandado de Segurança. 29º ed. Ed. Malheiros; 

p. 36/37). A impetrante busca obter certidão positiva com efeito de 

negativa, independentemente da exigência do pagamento do débito 

decorrente do FUNEDS. No entanto não juntou nenhum documento 

atestando a negativa da autoridade apontada coatora em fornecer a 

certidão, e é justamente nisso que consiste o ato coator. Nesse sentido 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE 

RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. 1. É vetusta a 

lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, 

destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve 

necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída 

por si próprio. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 

47310 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2015/0000057-0, Ministro Mauro Campbell Marques, data do 

julgamento 24-11-2015) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXTENSÃO DA VANTAGEM, À LUZ DO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF E SÚMULA VINCULANTE 

37/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...) II. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que " o direito líquido e 

certo a que alude o art. 5º, LXIX da Constituição Federal é aquele cuja 

existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, não 

lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, 

deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a 

ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de 

plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer 

dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental" (STJ, 

MS 18.554/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, DJe de 07/02/2014). (...) VII. Entretanto, a denegação da 

segurança, porque não demonstrado direito líquido e certo, mediante prova 

pré-constituída, não impede que o ora agravante venha a Juízo, pelas vias 

ordinárias, nas quais é possível ampla dilação probatória, para a defesa 

de seu direito. VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 45360 / 

BA, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2014/0082575-1, Relator Ministra Assusete Magalhães, data 

do julgamento 15-9-2015) Assim, não realizada a prova do alegado direito 

arguido - inexistência de documento confirmando o ato apontado como 

coator, não há como apreciar o pedido pela via mandamental. Pelo exposto 

denego a segurança e julgo extinto o processo. Cuiabá, 27 de dezembro 

de 2016. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Plantonista

Decisão Classe: CNJ-241 Secretaria de Plantão

Processo Número: 1004193-05.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SELEIMAN SELESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - 17120-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE JURUENA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL
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MEDIDA CAUTELAR Nº 1004193-05.2016.8.11.0000 REQUERENTE: 

SELEIMAN SELESTINA DA SILVA REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUENA Vistos, etc. Tem a presente Medida Cautelar Inominada o 

escopo de atribuir efeito ativo ao Recurso de Apelação, interposto contra 

a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, 

que, nos autos do Mandado de Segurança (Código 71795) indeferiu a 

petição inicial e denegou a segurança. O peticionante, Seleiman Selestina 

da Silva, afirma possuir direito de ser empossado na 1ª Sessão Legislativa 

da Câmara de Juruena/MT, porquanto obteve a primeira suplência do 

vereador Juracy Nascimento dos Santos, que se encontra impedido a 

tomar posse por estar em cárcere privado. Assevera que demora na 

decisão do writ, dado o recesso forense, acarretará dano irreparável, eis 

que corre o risco de não ser empossado na 1ª Sessão, que ocorrerá, em 

1º.1.2017, e, via de consequência, cerceará o seu direito ao voto para a 

escolha da Mesa da Câmara Municipal. Requer antecipação de tutela 

recursal para determinar, a quem for Presidir a Sessão inaugural da 

Câmara de Juruena, que lhe emposse no cargo de vereador. Postula, 

ainda, em caráter de urgência, que haja ordem expressa para que seja 

obedecido o Regimento Interno, no tocante a quem irá presidir os trabalhos 

(Vereador mais votado). É a síntese. Decido. Como explicitado alhures, o 

peticionante, Seleiman Selestina da Silva Barcellos, pretende a 

antecipação da tutela recursal para determinar a quem for presidir a 

sessão inaugural da Câmara de Juruena que lhe emposse no cargo de 

vereador, em virtude de que o titular da vaga, Juracy Nascimento dos 

Santos, se encontra impedido por estar preso, bem como seja ordenado o 

cumprimento das regras regimentais da casa legislativa. Extrai-se dos 

autos que Seleiman Selestina da Silva Barcellos impetrou Mandado de 

Segurança Preventivo (Código 71795) contra o ato da Câmara de 

Vereadores de Juruena, visando à determinação judicial para compelir 

àquele que for presidir a sessão legislativa a lhe dar posse, haja vista ser 

o 1º suplente do vereador Juracy dos Santos, que encontra-se em 

cárcere privado, bem como lhe garanta exercer o voto na eleição da mesa 

diretora. Ao apreciar o pleito o Juízo singular entendeu inexistir nos autos 

qualquer ato coator, tampouco a existência de uma ameaça real, plausível, 

concreta e objetiva, traduzida em atos preparatórios, ou ao menos 

indicativos da tendência da autoridade a praticar o ato ou a se omitir 

deliberadamente em lhe dar a posse, de modo que não há fundamento 

fático para a concessão da segurança em sentido preventivo. Por outro 

lado, asseverou, igualmente, que o pleito de que a Câmara Municipal de 

Juruena/MT observe o Regimento Interno, na Sessão que ocorrerá no dia 

1º.1.2017, não merece guarita na via mandamental, haja vista não se 

prestar a impugnar normas gerais e abstratas. Contra esse decisum o 

Impetrante interpôs recurso de Apelação que não se encontra ainda nesta 

Corte. Inicialmente consigno que a medida cautelar proposta neste 

Tribunal, para atribuição de efeito ativo ao Recurso de Apelo, a fim de 

conceder a segurança pretendida no writ não se afigura adequada, muito 

embora o II, do art. 932, do CPC autorize ao Relator a concessão de tutela 

provisória. Além do mais, o que está em evidência ao fato posto, é que a 

regra processual do art. 1.012, § 3º, I, do CPC, que permite postulação 

diretamente ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da 

Apelação e a sua distribuição, ser cabível somente, quando se busca 

atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, tem por função obstar 

o cumprimento provisório de uma decisão judicial desfavorável ao 

Recorrente. Não é o que ocorre na hipótese dos autos. Aqui o Requerente 

não tem qualquer provimento judicial, contra si, a ser obstado. Pretende, 

sim, obter um decisum per salto, pois, em primeiro grau de jurisdição, teve 

a sua pretensão negada. Logo, não há decisão a ser suspensa por este 

Tribunal. Ora, mesmo que assim não fosse – ou seja, existe óbice 

processual à pretensão da parte, porquanto não cumpre os requisitos do 

art. 1.012, § 3º, I, do CPC, não verifico, igualmente, a relevância da sua 

pretensão ou a probabilidade de seu êxito. A matéria posta está despida 

de documento imprescindível. Estou me referindo ao suposto ato obstativo 

à posse natural de suplente na vereança. Ocorrência essa que foi frisada, 

até pelo Juízo de piso, quando apreciou a mesma pretensão, em sede de 

mandado de segurança. Como bem consignou o julgador singular, o que 

se vê, portanto, é que o peticionante pressupõe hipóteses, mas isso não 

se traduz como ameaça de lesão a direito líquido e certo, sobretudo 

porque não se pode supor que o chefe do Poder Legislativo local venha a 

praticar atos ilegais. Anoto que o direito, como um todo, existe para 

programar a paz social e para tanto o direito material traça as normas 

primárias de convivência entre as pessoas, quando, porém, não há 

respeito a esses preceitos normativos, buscam-se as do processo que 

tem como escopo garantir a tranquilidade social, almejada pela norma 

material. As medidas cautelares podem ser empregadas com o intuito 

repressivo, ou preventivo, portanto, a garantir o respeito à norma 

constitucional, do art. 5º, XXXV, da CRF, uma garantia fundamental de que 

o acesso à tutela jurisdicional seja assegurado, tanto para os casos de 

lesão, como para os de ameaça ao direito subjetivo do cidadão. Entretanto, 

na matriz constitucional “proteger direito subjetivo” não será factível 

mediante a simples alegação, destituída de alguma evidência de ameaça 

ao seu direito. Explico. Não vejo nenhum justo receio de que o promovente 

da ação vá sofrer dano por parte de um sujeito que até o presente 

momento, é indeterminado. Digo isso porque não se sabe quem será o 

condutor do processo eletivo da Diretoria da Câmara Municipal de Juruena. 

E mais, como prever se até a data da posse, o titular da vaga não seja 

posto em liberdade e possa exercer o seu mister? Estamos, 

verdadeiramente, na ausência de um ato concreto de um eventual sujeito 

que esteja a impendir ou tenha aventado a hipótese de obstar o exercício 

do direito alegado pelo postulante desta ação. Ainda saliento que o 

Requerente está agindo impulsionado por receio de um dano, previsto 

apenas em seu subjetivismo, e não de um perigo provindo de uma ameaça 

concreta, partindo de um ente identificável. Nesse contexto, é de ser 

indeferida de plano a presente medida, que visa efeito ativo ao Recurso de 

Apelação, forte no art. 485, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cuiabá, 26 de dezembro de 2016. 

Des. Márcio VIDAL, Plantonista.

Coordenadoria de Recursos Humanos

Atos do Presidente

ATO N.º 1245/2016-DRH     O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Lei Complementar n.º 270, de 02.04.2007, Provimento 

nº. 040/2008/CM, de 19.11.2008 e art. 290, inciso I, do RITJ/MT,     

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 249/2016-DF, PTG. 

0104320-65,RESOLVEDESCREDENCIAR, a pedido, a Senhora MARIA 

GREICE DA CONCEIÇÃO, inscrita no CPF sob o n° 496.452.851-00, 

matrícula 14358, da função de Conciliadora na Quinta Vara Especializada 

de Família e Sucessões de Cuiabá, com efeitos retroativos a 03/11/2016.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de dezembro de 2016.       

(assinado digitalmente)Desembargador PAULO DA CUNHAPresidente do 

Tribunal de Justiçatable

 ATO N.º 1245/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 

Complementar n.º 270, de 02.04.2007, Provimento nº. 040/2008/CM, de 

19.11.2008 e art. 290, inciso I, do RITJ/MT,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 249/2016-DF, PTG. 0104320-65,

RESOLVE

DESCREDENCIAR, a pedido, a Senhora MARIA GREICE DA CONCEIÇÃO, 

inscrita no CPF sob o n° 496.452.851-00, matrícula 14358, da função de 

Conciliadora na Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá, com efeitos retroativos a 03/11/2016.

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

Cuiabá, 22 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

ATO N.º 1247/2016-DRH     O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o § 2º do art. 56 da Lei Estadual n. 8.814, de 

15/01/2008, Provimento nº. 16/2016/CM, de 03/8/2016 , art. 290, inciso I, 

do RITJ/MT, Portaria nº 60/2016/PRES e Edital nº 009/2016-DF, 

homologação publicada no DJE nº 9919,CONSIDERANDO os termos do 

Pedido de Abertura de Processo Seletivo 156/2014, PTG. 0103712-38,     

RESOLVECREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, a Senhora CLÁUDIA 

COUTINHO PINTO DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o nº 

911.055.447-53, para atuar como Psicóloga, na Comarca de Água Boa/MT, 

a partir da publicação deste.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Cuiabá,  26 de dezembro  de  2016. (ass inado 

digitalmente)Desembargador PAULO DA CUNHAPresidente do Tribunal de 

Justiçatable

 ATO N.º 1247/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o § 2º 

do art. 56 da Lei Estadual n. 8.814, de 15/01/2008, Provimento nº. 

16/2016/CM, de 03/8/2016 , art. 290, inciso I, do RITJ/MT, Portaria nº 

60/2016/PRES e Edital nº 009/2016-DF, homologação publicada no DJE nº 

9919,

CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

156/2014, PTG. 0103712-38,

 RESOLVE

CREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, a Senhora CLÁUDIA 

COUTINHO PINTO DE CARVALHO, inscrita no CPF sob o nº 

911.055.447-53, para atuar como Psicóloga, na Comarca de Água Boa/MT, 

a partir da publicação deste.

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

Cuiabá, 26 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão da Vice-Diretoria Geral

ESTABILIDADE GESTACIONAL N. 13/2016

 CIA N. 0178308-22-2016.811.0000

FABIANA SANTANA MONTEIRO RODRIGUES, matrícula 6660, requer a 

estabilidade gestacional no cargo de Diretor de Departamento do 

Departamento Judiciário Administrativo-CGJ-CNE-II, até o término da sua 

licença-maternidade, em razão de ter sido cientificada da revogação da 

portaria que a designou para o cargo de diretor, pela servidora Karine 

Márcia Lozich Dias, componente da equipe de transição da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

A Solicitante apresenta cópia do exame BHCG e ultrassom da criança para 

comprovar o alegado (fl. 03/07-TJ).

O Departamento de Recursos Humanos noticia as seguintes informações 

sobre a servidora:

1. Nomeada para exercer, efetivamente, o cargo de Taquígrafo Judiciário - 

PJAJ-NS (Analista Judiciário PTJ, Classe B, Nível VI), da Segunda Instância 

do Poder Judiciário, conforme Ato n. 283/99/TJ de 13/05/1999, tomou 

posse e entrou em exercício em 24/05/1999, e tornou-se estável em 

24/05/2002;

 2. Designada para exercer, em comissão, o cargo de Diretor de 

Departamento - PDA-CNE-II, do Departamento Judiciário Administrativo, a 

partir de 13/02/2015, conforme Portaria n. 208/2015/DRH de 10/02/2015; 

encontrando-se em pleno exercício de suas funções.

É o breve relato.

O art. 7º, inc. XVII, da CF/88, bem como, do art. 10, II, alínea "b", do ADCT 

veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada em licença 

gestacional, conforme dispõe:

Art. 7º (...)

XVII – licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com 

duração de cento e vinte dias;

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 

7º, I, da Constituição.

 II – fica vedado a dispensa arbitrária ou sem justa causa;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto.

Ressalta-se, no entanto, que a servidora comissionada que engravida não 

possui direito a permanecer no cargo. Contudo, a gravidez lhe assegura o 

salário-maternidade, a ser pago pelo empregador durante o período da 

licença-maternidade, nos termos do art. 72 da Lei n. 8.213/91:

Art.72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora 

avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral.

 § 1o Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva 

empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o 

disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos 

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 

serviço.

 § 2o A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os 

comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para 

exame pela fiscalização da Previdência Social.

Em que pese o caráter provisório do exercício de cargo comissionado no 

âmbito da administração pública, não existe dúvida de que a Requerente 

encontra-se em vias de ser exonerada de forma imotivada do cargo em 

comissão, em razão da nova administração deste Poder, fazendo jus à 

estabilidade provisória prevista nos Atos de Disposição Constitucionais 

transitórias, a partir do ato de exoneração.

Nesse sentido, há precedente jurisprudencial, entendendo que a 

exoneração de servidora gestante gera o direito ao recebimento de 

indenização:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo 

em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. 

Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado 

gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm 

direto à licença- maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do 

art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, 

inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 

420839 DF , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/03/2012, 

Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 

DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DE 

GESTANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

PREMISSAS FÁTICA E JURÍDICA DISTINTAS DAS DOS AUTOS. ALEGADA 

VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA LEI Nº 8.112/90. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO 

DA SERVIDORA À PERCEPÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À 

REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO CARGO DURANTE O PERÍODO DA 

LICENÇA-MATERNIDADE. (...).

3. As servidoras públicas civis contratadas a título precário, embora não 

tenham direito à permanência no cargo em comissão, em virtude da regra 

contida no art. 35, inciso I, da Lei nº 8.112/90, fazem jus ao recebimento 

de indenização durante o período compreendido entre o início da gestação 

até o 5º mês após o parto.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 26.843/DF, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2012, DJe 

17/2/2012) (grifo nosso)

Como se verifica, o direito da Solicitante está previsto no art. 7º, XVIII, da 

Constituição Federal e art. 72 da Lei n. 8.213/91 e, ainda, por ter sido 

exonerada imotivadamente, terá direito a percepção dos valores alusivos 

ao cargo até o 5º (quinto) mês após o parto, em razão da harmonia que se 

deve guardar entre a discricionariedade no provimento de cargos 

comissionados e na proteção de que gozam as servidoras gestantes.

 Diante do exposto, nos termos do art. 10, inciso II, alínea "b" da ADCT e 

com fulcro no art. 1º, inciso III, alínea "b", da Instrução Normativa n. 

1/2015-PRES, DEFIRO em parte o pedido, para DETERMINAR o pagamento, 

em caráter de indenização, decorrente da estabilidade provisória gerada 

pela gravidez da requerente, da data da sua exoneração do cargo 

comissionado até o 5º (quinto) mês após o parto.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2016.

 VÂNIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA,

Vice-Diretora-Geral do TJMT.

Gerencia Setorial de Concursos Públicos

Decisão da Vice-Diretoria Geral

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO N.º 156/2014 - CIA N.º 

0103712-38.2014.8.11.0000 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

- GERÊNCIA SETORIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS - COMARCA DE ÁGUA 

BOA/MT.

REMETENTE: Exmo. Sr. Dr. Pedro Davi Benetti, DD.º Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Água Boa/MT.

ASSUNTO: Processo Seletivo destinado ao credenciamento de Psicólogo 

na Comarca de Água Boa/MT, em conformidade com o Provimento n.º 

16/2016-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - MT n.º 9.830, 

de 03.08.2016, Portaria n.º 60/2016-PRES, disponibilizada no Diário da 

Justiça Eletrônico - MT n.º 9.834, de 09.08.2016, e Edital n.º 013/2016, 

expedido pela Diretoria do Foro da Comarca de Água Boa, disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico - MT n.º 9.882, de 19.10.2016.

Decisão: "(...) ASSIM, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

PELA ASSESSORA PARA ASSUNTOS DE SAÚDE, AUTORIZO O 

CREDENCIAMENTO DA 1ª CANDIDATA CLASSIFICADA NA VAGA 

DISPONÍVEL NA COMARCA DE ÁGUA BOA, COM FUNDAMENTO NO 

ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

1/2015-PRES. À COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS PARA AS 

PROVIDÊNCIAS." Cuiabá, 19 de dezembro de 2016.
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