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Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

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. Clarice Claudino da Silva

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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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. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

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 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

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

Tribunal Pleno

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-110 Tribunal Pleno

Processo Número: 1002567-48.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - 13955-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERLY MARCONDES ALVES

 

HABEAS DATA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SALDO DE BANCO DE HORAS 

CONSTANTE DOS REGISTROS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO – DILIGÊNCIAS 

PESSOAIS E REQUERIMENTOS POR ESCRITO – FALTA DE DECISÃO POR 

MAIS DE 10 DIAS – ORDEM CONCEDIDA. I – Habeas Data constitui Ação 

de natureza constitucional, reservada para a obtenção ou correção de 

informações pessoais, constantes de registros públicos ou particulares de 

natureza pública. II – De acordo com as alíneas g e h, do inciso I, do artigo 

96, da Constituição Estadual, ao Tribunal de Justiça compete tanto o 

Mandado de Segurança quanto o Habeas Data impetrado de seus próprios 

atos. III – O Habeas Data também encontra lugar nas hipóteses em que, 

depois de mais de 10 dias, não se tenha obtido resposta ao requerimento 

de informações.

Acórdão Classe: CNJ-221 Tribunal Pleno

Processo Número: 1003022-13.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESA. SERLY MARCONDES ALVES (SUSCITADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DIRCEU DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 1003022-13.2016.8.11.0000 SUSCITANTE: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO. SUSCITADA : DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES. EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 

DESEMBARGADORES – DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO – NÃO 

OBSERVÂNCIA DA RELATORIA ANTERIOR – PREVENÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 80 DO RITJMT – COMPETÊNCIA DA 

SUSCITADA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. O art. 80, § 1º, do RITJMT, 

determina que a distribuição dos recursos cíveis e criminais torna 

preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes 

posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide.

Decisão do Relator

 Petição 26139/2017, datado de 06/3/17, subscrita pelo Advogado 

Esteban Rafael Baldasso Romero, OAB/MT 14.717, juntada nos autos da 

Ação Penal - Procedimento Ordinário 41160/2016 - Classe: CNJ-283 

COMARCA DE SINOP, AUTOR(A) - MINISTÉRIO PÚBLICO, REU(S) - 

JUAREZ ALVES DA COSTA (Advs:Dr(a). ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO), REU(S) - MAURO LUIZ SAVI (Advs:Dr(a). ESTEBAN RAFAEL 

BALDASSO ROMERO), REU(S) - LEONARDO FUGA (Advs:Dr(a). RAUL 

CLAUDIO BRANDÃO, Dr. JUARES ANTÔNIO BATISTA DO AMARAL), 

Relator - Exmo. Sr(a). DES. MÁRCIO VIDAL

Decisão: "Concedido vista ao advogado Esteban Rafael Baldasso 

Romero, OAB/MT 14.717, no prazo de 5 (cinco). Ass.: Exmo. Sr. Des. 

Márcio Vidal, Relator

 Departamento do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 17 de março de 2017. Maria 

Conceição Barbosa Corrêa, Diretora

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 Tribunal Pleno

Processo Número: 1001760-91.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - 0004705-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

DECISÃO: "...Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada". DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, Relator

Conselho da Magistratura

Decisões do Conselho da Magistratura

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 40/2016 - 0157208-11.2016.8.11.0000

REQUERENTE: ELDA SOUZA LELIS - TÉCNICO JUDICIÁRIO

ADVOGADO(A): CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES

REQUERIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Requer percepção de vantagens do Cargo CNE V.

Relator: DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

1º Membro: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

2º Membro: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Decisão: “POR UNANIMIDADE, INDEFERIRAM O PEDIDO FORMULADO 

PELA SERVIDORA ELDA SOUZA LELIS, MATRÍCULA N. 628, TÉCNICO 

JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E POR MAIORIA O FIZERAM POR 

RECONHECEREM A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA 

NOS AUTOS DO PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS N. 37/2009 (ID 

210.339) E DO RECURSO PARA O TRIBUNAL PLENO CONTRA DECISÃO 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA N. 83/2009 (ID 215.449), NOS 

TERMOS DO VOTO DO 1º MEMBRO.”

PEDIDO DE REMOÇÃO - 30/2015 - 0088730-82.2015.8.11.0000

REQUERENTE: VANDA APARECIDA DA CRUZ - ANALISTA JUDICIÁRIO

REQUERIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Requer remoção da Comarca de Diamantino/MT para a 

Comarca de Cuiabá/MT.

Relator: DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

1º Membro: DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

2º Membro: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Decisão: "POR MAIORIA, INDEFERIRAM O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

AO INDEFERIMENTO DA REMOÇÃO, FORMULADO PELA SERVIDORA 

VANDA APARECIDA DA CRUZ, MATRÍCULA N. 24.502, ANALISTA 

JUDICIÁRIO DA COMARCA DE DIAMANTINO, COM FUNDAMENTO NO 

INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º 

MEMBRO."

PEDIDO DE APOSENTADORIA - 44/2009 - Prot. Atenas: 218220

REQUERENTE: SR.ª MARIA APARECIDA DE SOUZA - AUXILIAR 

JUDICIÁRIO

REQUERIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Requer Aposentadoria por tempo de serviço e por idade, nos 

termos do capítulo II, seção I, artigo 213 do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso.

Relator: DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO

1º Membro: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

2º Membro: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Decisão: "POR UNANIMIDADE, DEFERIRAM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

APOSENTADORIA FORMULADO PELA SERVIDORA MARIA APARECIDA 

DE SOUZA, PORTADORA DO RG N. 1.709.075 SSP/PR E CPF N. 

281.043.909-53, MATRÍCULA N. 9257, AUXILIAR JUDICIÁRIO-PTJ DA 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA”.

PEDIDO DE APOSENTADORIA - 76/2016 - NOVA XAVANTINA - 
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0171407-38.2016.8.11.0000

REQUERIDO: IRÊS TEREZINHA ALVES DE LIMA - AUXILIAR JUDICIÁRIO

REQUERIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Requer Aposentadoria.

Relator: DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO

1º Membro: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

2º Membro: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Decisão: "POR UNANIMIDADE, CONCEDERAM À SERVIDORA IRES 

TEREZINHA ALVES DE LIMA, PORTADORA DO RG N. 0477479-5 SSP/MT E 

CPF N. 353.103.161-91, MATRÍCULA N. 1415, AUXILIAR JUDICIÁRIO-PTJ 

DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA, CLASSE “A”, NÍVEL X, 

ENQUADRADA PELA LEI N. 8.709, DE 18-9-2007, REVOGADA PELA LEI N. 

8.814, DE 15-1-2008, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 

INTEGRAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 

N. 47, DE 5-7-2005, E ARTIGOS 213, INCISO III, ALÍNEA "A", 215 E 216, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04, DE 

15-10-1990."

PEDIDO DE APOSENTADORIA - 6/2017 - 0002448-70.2017.8.11.0000

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PEXE - 

DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR

REQUERIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Requer Aposentadoria.

Relator: DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO

1º Membro: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

2º Membro: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Decisão: "POR UNANIMIDADE, CONCEDERAM À SERVIDORA MARIA 

APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PEXE, PORTADORA DO RG N. 

4.016.767-6 SSP/PR E CPF N. 523.456.619-68, MATRÍCULA N. 3328, 

DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR-PTJ DA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA, CLASSE “B”, NÍVEL IX, ENQUADRADA PELA LEI N. 8.709, DE 

18-9-2007, REVOGADA PELA LEI N. 8.814, DE 15-1-2008, 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47, DE 

5-7-2005, E ARTIGOS 213, INCISO III, ALÍNEA "A", 215 E 216, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04, DE 

15-10-1990."

Decisão do Relator

PEDIDO DE APOSENTADORIA Nº 71/2016

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0169700-35.2016.8.11.0000

REQUERENTE: MARISE DE FÁTIMA FALCÃO DIAS

REQUERIDO: CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: REQUER APOSENTADORIA

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Aposentadoria nº 71/2016 formulado pela 

servidoraMARISE DE FÁTIMA FALCÃO DIAS, matrícula nº 453, Técnica 

Judiciária PTJ da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 3º da 

Emenda Constitucional nº 47/2005.

À fl. 72-TJ/CM, a servidora requer o sobrestamento do processo de 

aposentadoria pelo prazo de 6 (seis) meses.

Assim,defiro opedido de sobrestamento deste processo pelo prazo de 6 

(seis) meses.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2017.

Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora

Atos do Presidente

ATO N. 550/2017-CM

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão 

do Conselho da Magistratura proferida em 14-3-2017,

RESOLVE:

Conceder à Senhora MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PEXE, 

portadora do RG n. 4.016.767-6 SSP/PR e CPF n. 523.456.619-68, 

Matrícula n. 3328, Distribuidor, Contador e Partidor-PTJ da Comarca de Alta 

Floresta, Classe "B", Nível IX, enquadrada pela Lei n. 8.709, de 18-9-2007, 

revogada pela Lei n. 8.814, de 15-1-2008, aposentadoria voluntária com 

proventos integrais, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 

47, de 5-7-2005, e artigos 213, inciso III, alínea “a”, 215 e 216, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual n. 04, de 15-10-1990.

Cuiabá, 15 de março de 2017.

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Presidente do Tribunal de Justiça em exercício

ATO N. 551/2017-CM

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão 

do Conselho da Magistratura proferida em 14-3-2017,

RESOLVE:

Conceder à Senhora IRES TEREZINHA ALVES DE LIMA, portadora do RG 

n. 0477479-5 SSP/MT e CPF n. 353.103.161-91, Matrícula n. 1415, Auxiliar 

Judiciário-PTJ da Comarca de Nova Xavantina, Classe "A", Nível X, 

enquadrada pela Lei n. 8.709, de 18-9-2007, revogada pela Lei n. 8.814, 

de 15-1-2008, aposentadoria voluntária com proventos integrais, nos 

termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 5-7-2005, e artigos 

213, inciso III, alínea “a”, 215 e 216, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 04, de 15-10-1990.

Cuiabá, 15 de março de 2017.

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Presidente do Tribunal de Justiça em exercício

DEPARTAMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, em Cuiabá, 17 de 

março de 2017

THIAGO DE THADEU CALMON TENUTA

Diretor do Departamento do Conselho da Magistratura

conselho.magistratura@tjmt.jus.br

Vice Presidência

Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência

Decisão do Vice-Presidente

 
Protocolo Número/Ano: 101136 / 2016 RAI AO STJ Nº 101136/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

21755/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CARLOS 

ALBERTO BUENO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001407), 

AGRAVADO(S) - ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA (Advs: Dr. EDUARDO 

FRAGA FILHO - OAB 6818/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 162/166-TJ), subsiste o inconformismo da 

parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 162.605/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 107379 / 2016 RAI AO STJ Nº 107379/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

120783/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), AGRAVADO(S) - JOILZA 

MARIA GARCIA DE ARRUDA PINTO E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). THAIS 

MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - OAB 14964/mt)

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 311/315-TJ-TJ), subsiste o inconformismo 

da parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 906/2016. Encaminhem-se os autos ao STJ, para 

análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §§ 2º 

e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 113659 / 2016 RAI AO STJ Nº 113659/2016 
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(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

94119/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), AGRAVADO(S) - 

DULCINÉIA CORRÊA DA COSTA (Advs: Dra. DORIANE JUREMA 

PSENDZIUK CARVALHO - OAB 5262/MT)

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 199/203-TJ), subsiste o inconformismo da 

parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 166.548/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 119014 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 119014/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

99658/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - 

CLEWTON QUINTILHANO DE ABREU E OUTRO(s) (Advs: Dr. SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB 10208/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 119018 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

119018/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 99658/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), 

RECORRIDO(S) - CLEWTON QUINTILHANO DE ABREU E OUTRO(s) (Advs: 

Dr. SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB 10208/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 162603 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

162603/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 21755/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). CARLOS ALBERTO BUENO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

9001407, Dra. GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 5219-O/MT), RECORRIDO(S) - ELZINHO GOMES DE 

SIRQUEIRA (Advs: Dr. EDUARDO FRAGA FILHO - OAB 6818/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 166201 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 166201/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

78046/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), RECORRIDO(S) 

- FRANCISCO ANTUNES (Advs: Dr. JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB 

9309/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 166215 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 166215/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

85301/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), RECORRIDO(S) 

- EDVALDO JULIANO DE JESUS E SILVA (Advs: Dr(a). RAFAEL CASTITE 

TENORIO - OAB 16.331/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 166226 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

166226/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 85301/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

RECORRIDO(S) - EDVALDO JULIANO DE JESUS E SILVA (Advs: Dr(a). 

RAFAEL CASTITE TENORIO - OAB 16.331/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167074 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 167074/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

106212/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE ITIQUIRA 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), RECORRIDO(S) - ÁLVARO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

FILHO (Advs: Dra. MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB 

3560-B/MT, Dr. MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB 

9981-B/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167080 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

167080/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 106212/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE ITIQUIRA 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), RECORRIDO(S) - ÁLVARO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

FILHO (Advs: Dra. MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB 

3560-B/MT, Dr. MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB 

9981-B/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167458 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

167458/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 3238/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. MARILCI M. F. 

DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4646-O/MT), RECORRIDO(S) - MARIA APARECIDA PEREIRA PIERANGELI 
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(Advs: Dr. ÁLVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - OAB 8697/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167596 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

167596/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 86494/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

PARANATINGA RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 

5266/MT), RECORRIDO(S) - CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA 

BITTENCOURT (Advs: Dr. EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB 

10773-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167676 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 167676/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

79649/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), RECORRIDO(S) 

- SILVINO LUCA DOS SANTOS (Advs: Dr(a). GONÇALO DE SOUZA SILVA 

- OAB 19148/mt)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167679 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

167679/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 79649/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

RECORRIDO(S) - SILVINO LUCA DOS SANTOS (Advs: Dr(a). GONÇALO 

DE SOUZA SILVA - OAB 19148/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 167953 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

167953/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 66972/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE JACIARA 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), 

RECORRIDO(S) - ZENAIDE COIMBRA DO NASCIMENTO (Advs: Dr(a). 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB 17553-O/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 168167 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

168167/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 94477/2015 - 

CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE PARANATINGA RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), RECORRIDO(S) - 

CELMICE PEREIRA DA SILVA (Advs: Dr. EVANDRO SILVA SALVADOR - 

OAB 10773-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 168205 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 168205/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

3238/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4646-O/MT), 

RECORRIDO(S) - MARIA APARECIDA PEREIRA PIERANGELI (Advs: Dr. 

ÁLVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - OAB 8697/mt)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 170338 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 170338/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

132201/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), RECORRIDO(S) - BENEDITA 

SEBASTIANA DA COSTA E OUTRA(s) (Advs: Dra. THAISA MARIA DE 

SOUZA MINOZZO - OAB 10449/mt)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 170341 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

170341/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 132201/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

RECORRIDO(S) - BENEDITA SEBASTIANA DA COSTA E OUTRA(s) (Advs: 

Dra. THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - OAB 10449/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 170862 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 170862/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) REMESSA NECESSÁRIA 120741/2015 - 

CLASSE: CNJ-199) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - CLEUZA 

MARIA DE CARVALHO FERRO E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). EVERTON 

BENEDITO DOS ANJOS - OAB 12464-A/MT, Dr(a). DEJANGO RIBER 

OLIVEIRA CAMPOS - OAB 8874-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)
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Protocolo Número/Ano: 170865 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

170865/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) REMESSA NECESSÁRIA 

120741/2015 - CLASSE: CNJ-199) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - 

CLEUZA MARIA DE CARVALHO FERRO E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB 12464-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, e em face da conformidade do acórdão recorrido com 

o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 170994 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 170994/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) REMESSA NECESSÁRIA 148878/2015 - 

CLASSE: CNJ-199) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001352), RECORRIDO(S) - CLEONICE 

MATIAS E OUTRO(s) (Advs: Dra. LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB 6796/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 170996 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

170996/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) REMESSA NECESSÁRIA 

148878/2015 - CLASSE: CNJ-199) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001352), RECORRIDO(S) - 

CLEONICE MATIAS E OUTRO(s) (Advs: Dra. LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB 6796/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 172345 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 172345/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68227/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - P. H. S. R. 

(Advs: Dr. DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB 9478/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - F. C. M. B. R. (Advs: Dr(a). BOLESLAU ANTONIO DE 

ABREU E DORADA - OAB 2959/AC)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 174506 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 174506/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

129646/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI M. F. DE S. COSTA E 

SILVA (PROC. ESTADO) - OAB 4646/MT), RECORRIDO(S) - ROSENIR 

ANTUNES LOPES E OUTRA(s) (Advs: Dr. RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO - OAB 5311-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 174509 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

174509/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 129646/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI M. 

F. DE S. COSTA E SILVA (PROC. ESTADO) - OAB 4646/MT), 

RECORRIDO(S) - ROSENIR ANTUNES LOPES E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB 5311-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, e em face da conformidade do acórdão recorrido com 

o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 175557 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 175557/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

167426/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 900001327), 

RECORRIDO(S) - WLADIMIR DA SILVA CAPELÃO (Advs: Dr(a). STELA 

MARA KOZOW ALBUQUERQUE - OAB 10626/mt)

Decisão:  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 175560 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

175560/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 167426/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), RECORRIDO(S) - WLADIMIR DA SILVA CAPELÃO (Advs: 

Dr(a). STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - OAB 10626/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, e em face da conformidade do acórdão recorrido com 

o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 175906 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 175906/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

62382/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 900001115), 

RECORRIDO(S) - MARIA ALICE BARROSO DOS ANJOS E OUTRO(s) 

(Advs: Dr(a). DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB 8874-B/MT, 

Dr(a). EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB 12464-A/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 175907 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

175907/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 62382/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

900001115), RECORRIDO(S) - MARIA ALICE BARROSO DOS ANJOS E 

OUTRO(s) (Advs: Dr(a). DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB 

8874-B/MT, Dr(a). EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB 12464-A/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)
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Protocolo Número/Ano: 177367 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 177367/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

66471/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - 

OAB 4.646/MT), RECORRIDO(S) - DIRACI DA SILVA DOS SANTOS (Advs: 

Dr(a). ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB 16663/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 177368 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

177368/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 66471/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646/MT), RECORRIDO(S) - DIRACI DA SILVA DOS 

SANTOS (Advs: Dr(a). ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB 16663/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 183997 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

183997/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 120752/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), 

RECORRIDO(S) - MARIA APARECIDA RIBEIRO BUSTAMANTE (Advs: Dr. 

JOSÉ KROMINSKI - OAB 10896/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 3921 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 3921/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

120783/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), RECORRIDO(S) - JOILZA 

MARIA GARCIA DE ARRUDA PINTO E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). THAIS 

MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - OAB 14964/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 50208 / 2016 RAI AO STJ Nº 50208/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

66972/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE JACIARA 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), 

AGRAVADO(S) - ZENAIDE COIMBRA DO NASCIMENTO (Advs: Dr(a). 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB 17553-O/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 122/126-TJ -TJ), subsiste o inconformismo 

da parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 167.951/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 52889 / 2016 RAI AO STJ Nº 52889/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

86494/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE PARANATINGA 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

AGRAVADO(S) - CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT 

(Advs: Dr. EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB 10773-A/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 158/162-TJ), subsiste o inconformismo da 

parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 167.595/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 56669 / 2016 RAI AO STJ Nº 56669/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

52807/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE PARANATINGA 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), 

AGRAVADO(S) - EVA TAVARES DA SILVA (Advs: Dr. EVANDRO SILVA 

SALVADOR - OAB 10773-a/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 161/165-TJ), subsiste o inconformismo da 

parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 162.598/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 73919 / 2016 RAI AO STJ Nº 73919/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

120752/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), AGRAVADO(S) - MARIA 

APARECIDA RIBEIRO BUSTAMANTE (Advs: Dr. JOSÉ KROMINSKI - OAB 

10896/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 233/235-TJ), subsiste o inconformismo da 

parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 183.996/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15. 

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 88595 / 2016 RAI AO STJ Nº 88595/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 94477/2015 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE PARANATINGA AGRAVANTE(S) - ESTADO DE 
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MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - 

PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), AGRAVADO(S) - CELMICE PEREIRA 

DA SILVA (Advs: Dr. EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB 10773-A/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Vistos etc. Depois de oportunizado e realizado o 

juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso 

extraordinário (fls. 135/139-TJ), subsiste o inconformismo da 

parte recorrente com a negativa de seguimento ao Recurso 

Especial nº 168.166/2015. Encaminhem-se os autos ao STJ, 

para análise do presente agravo, nos termos do artigo 1.042, §

§ 2º e 4º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 136882 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 136882/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

177523/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- WILSON ROMÃO DA SILVA (Advs: Dr(a). JOÃO ROCHA SILVA - OAB 

1564/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 900001115)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 147352 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

147352/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 177523/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

900001115), RECORRIDO(S) - WILSON ROMÃO DA SILVA (Advs: Dr(a). 

JOÃO ROCHA SILVA - OAB 1564/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, e em face da conformidade do acórdão recorrido com 

o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 147355 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 147355/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

177523/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 900001115), 

RECORRIDO(S) - WILSON ROMÃO DA SILVA (Advs: Dr(a). JOÃO ROCHA 

SILVA - OAB 1564/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 162596 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

162596/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 52807/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

PARANATINGA RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - EVA TAVARES DA SILVA (Advs: Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB 10773-a/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 166240 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

166240/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 78046/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

RECORRIDO(S) - FRANCISCO ANTUNES (Advs: Dr. JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB 9309/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática 

de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 16643 / 2016 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

16643/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 137626/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 

5266/MT), RECORRIDO(S) - ELIZANJELA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

(Advs: Dr(a). MISAEL LUIZ INACIO - OAB 12227/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 16649 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 16649/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

137626/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

RECORRIDO(S) - ELIZANJELA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA (Advs: 

Dr(a). MISAEL LUIZ INACIO - OAB 12227/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 166549 / 2015 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

166549/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 94119/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), 

RECORRIDO(S) - DULCINÉIA CORRÊA DA COSTA (Advs: Dra. DORIANE 

JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - OAB 5262/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, 

“b”, do CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido 

com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 17098 / 2017

RAI AO STF Nº 17098/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 59312/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - EDNILSON HILARIO DOS SANTOS (Advs: 
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Dr. AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - OAB 11588/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação do Vice-Presidente

 
Protocolo Número/Ano: 134013 / 2016

REC. ESPECIAL Nº 134013/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 102005/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-b/mt), 

RECORRIDO(S) - ALDINEIA CORRÊA GUIMARÃES E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). JOÃO ROCHA SILVA - OAB 1564/mt, Dr. MARCEL LOUZICH 

COELHO - OAB 8637/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 134021 / 2016

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 134021/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 102005/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL - RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-b/mt), RECORRIDO(S) - ALDINEIA 

CORRÊA GUIMARÃES E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). JOÃO ROCHA SILVA - 

OAB 1564/mt, Dr. MARCEL LOUZICH COELHO - OAB 8637/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 25249 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 25249/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 31623/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE JUÍNA RECORRENTE(S) - LUZO DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA E OUTRO(s) (Advs: Dr. WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB 4812/MT), RECORRIDO(S) - BAMERINDUS S. A. PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS (Advs: Dra. VANESSA CRISTINA B. L. MONTEIRO - 

OAB 6875/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação : Ao recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar o comprovante de pagamento das custas, sob pena de 

deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 6519 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 6519/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 132193/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - JORACI LEQUE DO 

AMARAL E OUTRA(s) (Advs: Dr. ALEX SANDRO CARDOSO - OAB 

11393/mt, Dr(a). MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - OAB 19495/O), 

RECORRIDO(S) - PEDRO RIBEIRO SIMÕES MATIAS E OUTRA(s)

Decisão: Defiro o pedido de fl. 116- TJ para que a parte requerente 

comprove a alegada hipossuficiência no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 

99, § 2º, do CPC/15.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 11710 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 11710/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 92118/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - NOBRE SEGURADORA 

S. A. (Advs: Dr. FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB 6848/mt, Dr(a). 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB 72973/sp, Dr(a). 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB 23748/PE, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MATEUS DINIZ BORGES (Advs: Dr. WILSON 

MOLINA PORTO - OAB 3546/to, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO(S) - 

TRANSPORTES SATÉLITE LTDA (Advs: Dr. VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB 8750/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação: A parte requerente para comprovar, de forma clara 

a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme 

dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 17091 / 2017

RAI AO STJ Nº 17091/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 59312/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - EDNILSON HILARIO DOS SANTOS (Advs: 

Dr. AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - OAB 11588/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 13225 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 13225/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 134841/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - IZAIR CORREIA DA 

SILVA (Advs: Dr(a). IZONILDES PIO DA SILVA - OAB 6486-B/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MARIA ELIZABETH AVELINO VIEIRA (Advs: 

Dr. MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB 4886/MT)

Intimação: A parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, complementar o valor das custas judiciais, sob pena de 

deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 141473 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 141473/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 57286/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - FORMA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E OUTRO(s) (Advs: Dr. AUGUSTO CÉZAR 

DE AQUINO TAQUES - OAB 12026/MT, Dra. MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB 6366/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

FORMAPLAS FRANCHISING LTDA (Advs: Dr(a). CHRISTIAN SIEBERICHS - 

OAB 16789/SC, Dr(a). ROGERIO REIS OLSEN DA VEIGA - OAB 7855/SC)

Intimação: Aos recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sanar a irregularidade da representação processual 

apresentando procuração outorgada pelo representante da 

empresa ao advogado subscritor do recurso especial sob pena 

de negativa de seguimento do recurso.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 15064 / 2017 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

15064/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 162777/2015 - 

CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ELIAS MIGUEL 

DAHER (Advs: Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB 4032/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT)

Intimação: Ao recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher o valor dos portes de remessa e retorno , sob pena 

de deserção.

 Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 15097 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 15097/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 162777/2015 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ELIAS MIGUEL DAHER 

(Advs: Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB 4032/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

7718-B/MT)

Intimação: Ao recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

complementar o valor das custas, sob pena de deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 
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(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 21852 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 21852/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 141379/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE DIAMANTINO RECORRENTE(S) - DISMOBRÁS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (Advs: Dr(a). LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB 91166/MG, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - RUBENS BENEDITO 

DA SILVA (Advs: Dr. ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - OAB 8256/mt)

Intimação: A parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sanar o equívoco apontado, sob pena de deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 24001 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 24001/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 154060/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE SINOP RECORRENTE(S) - AFONSO CELSO 

TESCHIMA - EPP E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). ELIANA MACIEL ESCOBAR 

- OAB 16695/mt, Dr. PAULO MORELI - OAB 13052/pr), RECORRIDO(S) - 

ALBERTINA PAMSCH (Advs: Dr(a). FRANCINE TELES BRENA - OAB 

13403/mt)

Intimação:  A parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o 

equívoco apontado, sob pena de deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 2025 / 2015

RECURSO ORDINÁRIO  (Interposto nos autos do(a) Habeas Corpus 

162444/2014 - Classe: CNJ-307)-Origem:    SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

RECORRENTE(S) - CUSTÓDIO TAVARES DOS PASSOS (Advs: Dr(a). 

ANDREZZA BRITO REZENDE - OAB 35740/DF), RECORRIDO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Intimação ao Recorrente para efetuar o pagamento do cálculo 

nº. 56437, no valor de R$3,70 (três reais e setenta centavos), 

referente às folhas impressas na materialização da petição - 

PEA, conforme certidão de fls. 119-TJ.

 
Protocolo Número/Ano: 15399 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 15399/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 122531/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ZENYTTE 

CONTABILIDADE E AUDITORIA S. C (Advs: Dr(a). RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB 12.454/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - TIM 

CELULAR S. A. (Advs: Dr(a). CELSO DAVID ANTUNES - OAB 1141-A/BA, 

Dr(a). LUIS CARLOS LOURENÇO - OAB 16780 OAB/BA, Dr. VINÍCIUS 

MAURÍCIO ALMEIDA - OAB 10.445/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação: A parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, complementar o valor das custas judiciais, sob pena de 

deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 20959 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 20959/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 150187/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB 3056/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

EDNÉA HONORATO ELOY E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). CEZAR BENEDITO 

VOLPI - OAB 533/RO)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 21260 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 21260/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 150761/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO (Advs: Dr(a). 

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - OAB 21393/MT, Dr. WILLIAM 

KHALIL - OAB 6487/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - COMERCIO 

REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (Advs: Dr. MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB 5868/MS)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 21447 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 21447/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 55257/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ELEVADORES OTIS LTDA (Advs: Dr(a). HERMANO DE 

VILLEMOR AMARAL(NETO) - OAB 109098-A/SP, Dr(a). JUAN MIGUEL 

CASTILHO JUNIOR - OAB 234670/SP, Dr. PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB 8117/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - SÃO MIGUEL AR 

CONDICIONADO LTDA - EPP (Advs: Dr(a). FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB 14500/MT, Dr. FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB 3520/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 20959 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 20959/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 150187/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB 3056/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

EDNÉA HONORATO ELOY E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). CEZAR BENEDITO 

VOLPI - OAB 533/RO)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 21260 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 21260/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 150761/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO (Advs: Dr(a). 

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - OAB 21393/MT, Dr. WILLIAM 

KHALIL - OAB 6487/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - COMERCIO 

REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (Advs: Dr. MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB 5868/MS)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 21447 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 21447/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 55257/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ELEVADORES OTIS LTDA (Advs: Dr(a). HERMANO DE 

VILLEMOR AMARAL(NETO) - OAB 109098-A/SP, Dr(a). JUAN MIGUEL 

CASTILHO JUNIOR - OAB 234670/SP, Dr. PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB 8117/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - SÃO MIGUEL AR 

CONDICIONADO LTDA - EPP (Advs: Dr(a). FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB 14500/MT, Dr. FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB 3520/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 21524 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 21524/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 156798/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA 

CAPITAL

RECORRENTE(S) - BANCO PAN S. A. (Advs: Dr(a). JOSÉ LÍDIO ALVES 

DOS SANTOS - OAB 156187/SP, Dr. NELSON PASCHOALOTTO - OAB 

8530-A/MT, Dr(a). ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB 

20732-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - DANIELLE DOS SANTOS 

CRUZ (Advs: Dr. DIONILDO GOMES CAMPOS - OAB 3302/MT)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 22163 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 22163/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 24560/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA 

CAPITAL

RECORRENTE(S) - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S. A. (Advs: Dr. ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB 

146997/SP, Dra. DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB 16820 / mt, Dra. 

FERNANDA LUCIA P. M. SERRA - OAB 7648/mt, Dr(a). MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB 299951/SP, Dra. OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB 4062/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - CARLOS 

ANTONIO NAVARRO DE ABREU E OUTRA(s) (Advs: Dra. ALEANDRA 

FRANCISCA DE SOUZA - OAB 6249/MT, Dr. FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB 7348/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 22348 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 22348/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 87402/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S) - BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRO(s) 

(Advs: Dr(a). BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB 248704/SP, Dra. 

FERNANDA BRANDAO CANÇADO - OAB 14488/MT, Dr. JOEL LUIZ 

THOMAZ BASTOS - OAB 122443/sp, Dra. SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB 10029/MT, Dr(a). SAULO RONDON GAHYVA - OAB 13216/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS S. A. (Advs: Dr. AFONSO DECANINI NETO - OAB 9123/mt, 

Dr(a). LUIS FERNANDO DECANINI - OAB 162938/SP, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 22444 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 22444/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 161609/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S) - BANCO DO BRASIL S.A (Advs: Dr(a). JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB 19081-a/mt, Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB 14258-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - SEBASTIÃO 

RODRIGUES DA SILVA (Advs: Dr. JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO - OAB 

7859-b/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 22772 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 22772/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 156111/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE

RECORRENTE(S) - PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. (Advs: 

Dra. FÁBIA CAROLINA MORETTO RIZZATO - OAB 9301/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - VALDIR DE PAULA FURTADO JUNIOR 

(Advs: Dr. LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB 3530-a/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 173015 / 2016

REC. ESPECIAL Nº 173015/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 92182/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE TAPURAH

RECORRENTE(S) - BANCO FIDIS S. A. (Advs: Dr. FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB 9202/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - AGRÍCOLA 

TAKAHASHI LTDA ME E OUTRO(s) (Advs: Dr. FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB 11068-B/MT, Dr(a). VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - OAB 

11006-B/MT)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 16900 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 16900/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 178014/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT, Dr. 

LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB 900001115), RECORRIDO(S) - MARLENE GONÇALVES DE ARAUJO 

BOTELHO (Advs: Dra. ADRIANE GONÇALVES DE ARAÚJO - OAB 

12371/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 16903 / 2017

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 16903/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 178014/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT), 

RECORRIDO(S) - MARLENE GONÇALVES DE ARAUJO BOTELHO (Advs: 

Dra. ADRIANE GONÇALVES DE ARAÚJO - OAB 12371/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17038 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 17038/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 178038/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT), 

RECORRIDO(S) - ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA (Advs: Dr(a). 

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIAÇÃO - OAB 18054/mt, Dr. 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB 12025/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17042 / 2017

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 17042/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 178038/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT), 

RECORRIDO(S) - ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA (Advs: Dr(a). 

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIAÇÃO - OAB 18054/mt, Dr. 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB 12025/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17094 / 2017

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 17094/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 160913/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT), 

RECORRIDO(S) - DENILZA ROSA SOARES DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). 

JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - OAB 16.559/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17089 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 17089/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 160913/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT), 

RECORRIDO(S) - DENILZA ROSA SOARES DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). 

JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - OAB 16.559/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 16977 / 2017

RAI AO STJ Nº 16977/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 168692/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL
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AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/mt), 

AGRAVADO(S) - ANTONIO AUGUSTO DA COSTA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB 14941/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 16982 / 2017

RAI AO STF Nº 16982/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 168692/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/mt), 

AGRAVADO(S) - ANTONIO AUGUSTO DA COSTA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB 14941/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 16992 / 2017

RAI AO STJ Nº 16992/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 69999/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - MARLI DEZAN DA SILVA (Advs: Dr. 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - OAB 13179-b/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17048 / 2017

RAI AO STJ Nº 17048/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 40420/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - ALINE DE ALMEIDA SILVA (Advs: Dr. 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB 9309/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17058 / 2017

RAI AO STF Nº 17058/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 40420/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - ALINE DE ALMEIDA SILVA (Advs: Dr. 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB 9309/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17069 / 2017

RAI AO STJ Nº 17069/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 4450/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - JULIANA OLIVEIRA LIMA LUQUINE E 

OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17088 / 2017

RAI AO STF Nº 17088/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 4450/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - JULIANA OLIVEIRA LIMA LUQUINE E 

OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17104 / 2017

RAI AO STJ Nº 17104/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 178007/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. MARILCI M. F. 

DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4646-O/MT), AGRAVADO(S) - EDSON JUNIOR HEITOR DE PAULA (Advs: 

Dr. ÁLVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - OAB 8697/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17112 / 2017

RAI AO STF Nº 17112/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 178007/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. MARILCI M. F. 

DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4646-O/MT), AGRAVADO(S) - EDSON JUNIOR HEITOR DE PAULA (Advs: 

Dr. ÁLVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - OAB 8697/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17155 / 2017

RAI AO STJ Nº 17155/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 62125/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - GISLENE MENDES DE OLIVEIRA (Advs: Dr. 

DIEGO MAYOLINO MONTECHI - OAB 12124/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17158 / 2017

RAI AO STF Nº 17158/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 62125/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - GISLENE MENDES DE OLIVEIRA (Advs: Dr. 

DIEGO MAYOLINO MONTECHI - OAB 12124/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 17005 / 2017

RAI AO STF Nº 17005/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

/ REMESSA NECESSÁRIA 69999/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), AGRAVADO(S) - MARLI DEZAN DA SILVA (Advs: Dr. 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - OAB 13179-b/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

Decisão / Intimação do Vice-Presidente

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 13 de 108



Protocolo Número/Ano: 12445 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 12445/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 102933/2014 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE SAPEZAL RECORRENTE(S) - ESPÓLIO DE INGO 

SCHUSTER (Advs: Dr(a). ANTONIO SANTANA NESTORIO - OAB 

18406-A/MT), RECORRIDO(S) - JAIME MARTELLI (Advs: Dr. SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB 8391/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Tendo em vista que sequer há nos autos 

fundamentos acerca do alegado pedido de efeito suspensivo, 

consoante dispõe o artigo 1.029, § 5º, do CPC/15..."

Intimação: A parte recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso especial no prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 172013 / 2016 RAI AO STJ Nº 172013/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 65408/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS AGRAVANTE(S) - FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (Advs: Dr(a). REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB 9552/mt), AGRAVADO(S) - EMILIANO DIAS DO 

NASCIMENTO NETO (Advs: Dr(a). JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB 16983/mt, Dr(a). ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB 13620-b/mt), INTERESSADO(S) - FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA (Advs: Dr(a). CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB 17298-a/mt, Dr(a). FERNANDA FERREIRA - OAB 14341/mt)

Decisão: Mantenho a decisão de fls. 304/305v-TJ, ante a 

ausência de elementos que possam modificá-la.

Intimação: A parte agravada para ofertar contrarrazões no 

prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 176474 / 2016 RAI AO STJ Nº 176474/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 65408/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS AGRAVANTE(S) - FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (Advs: Dr(a). CELSO DE FARIA 

MONTEIRO - OAB 17298-a/mt, Dr(a). FERNANDA FERREIRA - OAB 

14341/mt), AGRAVADO(S) - EMILIANO DIAS DO NASCIMENTO NETO 

(Advs: Dr(a). JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - OAB 

16983/mt, Dr(a). ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - OAB 

13620-b/mt), INTERESSADO(S) - FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA. (Advs: Dr(a). REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB 9552/mt)

Decisão: Mantenho a decisão de fls. 304/305v-TJ, ante a 

ausência de elementos que possam modificá-la.

Intimação: A parte agravada para ofertar contrarrazões no 

prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 18238 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 18238/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 43823/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE PONTES E LACERDA RECORRENTE(S) - 

ADNALDO DOS SANTOS BEARIZ (Advs: Dr(a). LUIZE DUARTE PIVETTA - 

OAB 20729/MT), RECORRIDO(S) - JOÃO SEBASTIÃO DE QUEIROZ E 

OUTRA(s) (Advs: Dr. JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB 7948/MT), 

INTERESSADO(S) - ALDISON DOS SANTOS BEARIZ (Advs: Dr(a). EMILIA 

PERES GIROLDO - OAB 9929-a/mt, Dr(a). LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB 17143/mt)

Decisão: "Quanto ao pleito para a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita postulada à fl. 567, observa-se que não há 

comprovação do alegado..."

Intimação: A parte recorrente para comprovar sua 

hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da gratuidade, conforme dispõe o artigo 

99, § 2°, do CPC.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 18241 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 18241/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 43823/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE PONTES E LACERDA RECORRENTE(S) - ALDISON 

DOS SANTOS BEARIZ (Advs: Dr(a). EMILIA PERES GIROLDO - OAB 

9929-a/mt, Dr(a). LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB 17143/mt), 

RECORRIDO(S) - JOÃO SEBASTIÃO DE QUEIROZ E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB 7948/MT), INTERESSADO(S) - 

ADNALDO DOS SANTOS BEARIZ (Advs: Dr(a). LUIZE DUARTE PIVETTA - 

OAB 20729/MT)

Decisão: "Quanto ao pleito para a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita postulada à fl. 591, observa-se que não há 

comprovação do alegado.

Intimação: A parte recorrente para comprovar sua 

hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da gratuidade, conforme dispõe o artigo 

99, § 2°, do CPC.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 166776 / 2016 REC. ESPECIAL Nº 166776/2016 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

90761/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

RECORRENTE(S) - BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTRO(s) 

(Advs: Dr(a). BEATRIZ LEITE KYRILLOS - OAB 329722/SP, Dr(a). BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB 248704/SP, Dr(a). IVO WAISBERG - OAB 

146176/SP, Dr. JOEL LUIZ THOMAZ BASTOS - OAB 122443/SP), 

RECORRIDO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr. JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB 10962-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão do 

efeito suspensivo.

Intimação: Ao recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 21375 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 21375/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

150714/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

MARCOS ROGÉRIO TICIANELI (Advs: Dr(a). PÂMELA NÚSSYA DE 

BARROS FERRETI - OAB 15903/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA (Advs: Dr(a). JOÃO CARLOS 

FERREIRA - OAB 40087/PR), RECORRIDO(S) - CELSO EDUARDO TICIANELI 

E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NEVES - OAB 

146.429/SP, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão 

de efeito suspensivo ao Recurso Especial.

Intimação: A parte recorrida para, em querendo, contrarrazoar 

no prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 12806 / 2017 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

12806/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 91285/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE 

DIAMANTINO RECORRENTE(S) - MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME E OUTRO(s) (Advs: Dr. CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB 7216/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO VOLKSWAGEN 

S. A. (Advs: Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB 4482/mt, Dr. 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB 11546-a/mt)

Decisão: Diante disso, fica prejudicada a análise do pedido de 

justiça gratuita requerido no Recurso Extraordinário nº 

12.806/2017.

Intimação: Ao recorrido para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso extraordinário.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 
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(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 12817 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 12817/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

91285/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE DIAMANTINO 

RECORRENTE(S) - MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - OAB 

7216/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO VOLKSWAGEN S. 

A. (Advs: Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB 4482/mt, Dr. 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB 11546-a/mt)

Decisão: Diante disso, fica prejudicada a análise do pedido de 

justiça gratuita requerido no Recurso Especial nº 12.817/2017.

Intimação: Ao recorrido para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso especial.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 13895 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 13895/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

57403/2016 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). ARNO JUNG - 

OAB 19585/PR, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, RECORRIDO(S) - MASSA FALIDA GRUPO MODELO 

(Advs: Dr. ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB 6565/MT)

Decisão: Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão do 

efeito suspensivo.

Intimação: Ao recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo legal. Ass.: 

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 21671 / 2017 REC. ESPECIAL Nº 21671/2017 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 159225/2016 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE SINOP - RECORRENTE(S) - MARCOS 

ROBERTO WATANABE (Advs: Dra. XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB 13697/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - LUIZ 

HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). JUSCILENE 

VOLKWEIS - OAB 12774/MT)

Decisão: Diante disso, a parte recorrente fica dispensada do pagamento 

do porte de remessa e de retorno.

Intimação: A parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar 

o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de 

deserção.

 Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Corregedoria-Geral da Justiça

Provimentos

PROVIMENTO Nº 41/2016-CGJ

Aprova a 4ª edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC.

A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

por intermédio da DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, 

CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31 e 39, "c", do 

Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso - COJE;

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é o órgão de 

fiscalização, disciplina e orientação administrativa com atribuição em todo 

o Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial a Lei nº 

13.105/2015.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a 4ª edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC.

Art. 2º A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC poderá ser revogada por meio de 

Provimento a ser elaborado sem prejudicar a sistemática e a numeração 

existentes.

Art. 3º Esta norma, suas alterações e todos os formulários padronizados 

serão disponibilizados no site da Corregedoria-Geral da Justiça 

(http://corregedoria.tjmt.jus.br/) em duas vias: uma sem as referências e 

remissões e outra, tachada, com todas as alterações constantes.

Art. 4º Este provimento entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Presidência 

do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da Justiça, Defensoria Pública 

Geral e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Mato Grosso – 

OAB/MT.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2016.

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP Corregedora-Geral da Justiça

Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 17 de março de 2017.

SÍLVIA REGINA LOMBERTI MELHORANÇA Diretora do Departamento

Visto:KARINE MÁRCIA LOZICH DIAS Coordenadora da Secretaria da 

Corregedoria

 

Republica-se por ter saído incorreto no DJE 9929 de 30.12.2016, por não 

constar o § 7º. do artigo 649 da CNGC Judicial.

 

* A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial - CNGC e Anexos, encontram-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta 

Edição

Clique Aqui

Caderno de Anexos

 

Coordenadoria de Magistrados

Portaria Presidência

PORTARIAN. 143/2017-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas,

CONSIDERANDO o expediente (protocolo 0027870-47.2017, subscrito pela 

Diretora da Sexta Secretaria Cível;

RESOLVE:

Convocar o Excelentíssimo Senhor Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, 

para compor quórum na Sexta Câmara Cível de Direito Privado, na sessão 

do dia 15-3-2017, quarta-feira, às 8h30min, Plenário 3, nos autos de 

Agravo de Instrumento n. 1003197-07.2016.8.11.0000 - Expropriação de 

Bens - impedimento/suspeição do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; 

Agravo de Instrumento n. 1000099-77 - impedimento/suspeição do Des. 

Guiomar Teodoro Borges e Apelação Cível n. 171777/2016 - 

impedimento/suspeição da Desa. Serly Marcondes Alves.

Publique-se, Registre-se Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2017.

Desembargadora MARILSEN ANDRADDE ADDÁRIO,

Presidente do Tribunal de Justiça Em Subst. Legal

PORTARIA N. 137/2017-PRES

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o expediente (Protocolo 0027266-86.2017), subscrito 

pela Sra. Diretora do Departamento da Segunda Secretaria Cível de Direito 

Privado,

 RESOLVE:

Convocar o Excelentíssimo Senhor Desembargador SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, para compor quórum na Segunda Câmara Cível de 

Direito Privado, na sessão do dia 15-3-2017, quarta-feira, às 8h30min, 

Plenário 2, nos autos de Embargos de Declaração 125168/2016 - Capital 

(Opostos nos autos de Agravo de Instrumento nº 95362/2015), e 

125165/2016 - Capital (Opostos nos autos de Agravo de Instrumento nº 

112607/2015), em face a suspeição do Exmo. Sr. Des. Sebastião de 

Moraes Filho e na Apelação 129428/2016, em virtude do impedimento da 

Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2017.

Desembargadora MARILSEN ANDRADDE ADDÁRIO,

Presidente do Tribunal de Justiça Em Subst. Legal

PORTARIA Nº 148/2017-PRES
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EM SUBSTUTUIÇÃO LEGAL, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas,

CONSIDERANDO o expediente (protocolo 0029050-98.2017), subscrito 

pela Diretora do Departamento da Terceira Secretaria Cível de Direito 

Público,

RESOLVE:

 Convocar o Excelentíssimo Senhor Desembargadores LUIZ CARLOS DA 

COSTA para compor quórum na Terceira Câmara Cível de Direito Público, 

na sessão do dia 20-3-2017, segunda-feira, às 13h, Plenário 4, no 

julgamento dos seguintes autos: 6618/2017, 155739/2016, 156025/2016, 

66445/2016, 121535/2016, 96211/2016, 121615/2016, 133891/2016, 

138352/2016, 139843/2016, 139846/2016, 142334/2016, 143891/2016, 

144045/2016, 147001/2016, 147760/2016, 151107/2016, 151183/2016 e 

151472/2016, em face do impedimento do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2017.

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Presidente do Tribunal de Justiça, Em Substituição Legal

Decisão do Presidente

Pedido de Ressarcimento de Despesas Medico Hospitalares 14/2016 – 

0129422-89.2016.8.11.0000

Requerente: Doutora Patrícia Ceni dos Santos

Decisão: "Vistos etc.

O Departamento da Folha de Pagamento de Magistrados certifica "que 

embora devidamente intimada, até a presente data [22.2.2017], não houve 

manifestação da Requerente".

Desse modo, reitere-se a notificação determinada à fl. 18, por via malote 

digital, consignando, desta vez, o prazo de 10 (dez) dias para 

atendimento, sob pena de arquivamento.

À Coordenadoria de Magistrados para as providências necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de março de 2017.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,

Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão

 D E F E R I M E N T O S

  

 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

  

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Membro deste Poder, 30 (trinta) dias de 

férias referentes ao 1º período de 2017, escaladas para o mês de abril, 

para usufruto no período de 27/3 a 25/4/2017.

  

CONCESSÃO DE COMPENSATÓRIA

 

-DES. DIRCEU DOS SANTOS, Membro deste Poder, 3 (três) 

compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 7, 8 e 

11/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Membro deste Poder, 3 (três) 

compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 11, 12 e 

14/2/2017, para usufruto oportuno.

 -DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Membro deste Poder, 2 (duas) 

compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 4 e 5/2/2017, 

para usufruto oportuno.

 -DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Membro deste Poder, 3 

(três) compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 17, 18 

e 19/2/2017, para usufruto oportuno.

 -DRA. ADRIANA SANT’ANNA CONINGHAM, Juíza de Direito da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, 3 (três) compensatórias referentes aos 

plantões realizados nos dias 14, 15 e 16/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DRA. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA, Juíza de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher da Comarca de Cuiabá, 2 (duas) compensatórias referentes aos 

plantões realizados nos dias 3 e 4/12/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI, Juíza de Direito 

jurisdicionando na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, 3 (três) 

compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 8, 9 e 

12/10/2016, para usufruto oportuno.

 -DR. ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES, Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Campo Verde, 1 (uma) compensatória referente ao plantão 

realizado no dia 7/9/2016, para usufruto oportuno.

 -DR. ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES, Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Campo Verde, 2 (duas) compensatórias referentes aos 

plantões realizados nos dias 14 e 15/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DR. ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA, Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Diamantino, jurisdicionando, cumulativamente, na 1ª Vara da 

mesma Comarca, 3 (três) compensatórias referentes aos plantões 

realizados nos dias 8, 10 e 11/12/2016, para usufruto oportuno.

 -DR. ADALTO QUINTINO DA SILVA, Juiz Substituto da Comarca de Itaúba, 

2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 7 e 

8/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DRA. AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO NOGUEIRA, 

Juíza de Direito jurisdicionando na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados 

nos dias 26 e 27/11/2016, para usufruto oportuno.

 -DR. CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca 

de Alto Araguaia, 12 (doze) compensatórias referentes aos plantões 

realizados nos dias 22, 23, 29 e 30/8/2015; 10, 11 e 12/10/2015; 20, 21 e 

22/11/2015; 5 e 6/3/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Juíza de Direito da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados nos 

dias 17 e 18/12/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, Juíza de Direito 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, 2 (duas) compensatórias 

referentes aos plantões realizados nos dias 18 e 19/2/2017, para usufruto 

oportuno.

 -DR. JAMILSON HADDAD CAMPOS, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões 

realizados nos dias 14 e 15/5/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO, Juíza de Direito da 4ª 

Vara da Comarca de Cáceres, 2 (duas) compensatórias referentes aos 

plantões realizados nos dias 28 e 29/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DR. JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca 

de Jaciara, 3 (três) compensatórias referentes aos plantões realizados 

nos dias 8, 10 e 11/12/2016, para usufruto oportuno.

 -DR. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Juiz Substituto 

jurisdicionando na Comarca de Feliz Natal, 11 (onze) compensatórias 

referentes aos plantões realizados nos dias 30 e 31/1/2016; 2 e 3/4/2016; 

14 e 15/5/2016; 30 e 31/7/2016; 8, 10 e 11/12/2016, para usufruto 

oportuno.

 -DRA. LAURA DORILÊO CÂNDIDO, Juíza de Direito da Comarca de 

Tapurah, 3 (três) compensatórias referentes aos plantões realizados nos 

dias 8, 10 e 11/12/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA, Juíza de Direito da 6ª 

Vara da Comarca de Rondonópolis, 4 (quatro) compensatórias referentes 

aos plantões realizados nos dias 13 e 14/8/2016, 19 e 20/11/2016, para 

usufruto oportuno.

 -DR. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de Direito da Comarca de Pedra 

Preta, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados nos 

dias 17 e 18/12/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. MYRIAN PAVAN SCHENKEL, Juíza de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Poxoréo, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões 

realizados nos dias 28 e 29/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DR. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA, Juiz de Direito da Comarca de Alto 

Taquari, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados nos 

dias 24 e 25/9/2016, para usufruto oportuno.

 -DR. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA, Juiz de Direito da Comarca de Alto 

Taquari, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados nos 

dias 26 e 27/11/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, Juíza de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Sinop, 2 (duas) compensatórias referentes 

aos plantões realizados nos dias 19 e 20/11/2016, para usufruto oportuno.

 -DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, Juíza de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Sinop, 2 (duas) compensatórias referentes 

aos plantões realizados nos dias 28 e 29/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DRA. SILVANA FERRER ARRUDA, Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá, 2 (duas) compensatórias referentes aos plantões 

realizados nos dias 21 e 22/1/2017, para usufruto oportuno.

 -DRA. THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direito da Comarca de Cláudia, 
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2 (duas) compensatórias referentes aos plantões realizados nos dias 12 e 

13/9/2015, para usufruto oportuno.

 -DR. WALTER TOMAZ DA COSTA, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca 

de Colíder, 3 (três) compensatórias referentes aos plantões realizados 

nos dias 8, 10 e 11/12/2016, para usufruto oportuno.

  

AFASTAMENTO AUTORIZADO DESVINCULADO

 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Membro deste 

Poder, 4(quatro) dias de afastamento autorizado desvinculado, no período 

de 8 a 11/3/2017.

 -DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência, 3 (três) dias de afastamento autorizado desvinculado, no 

período de 5 a 7/3/2017.

 -DR. TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA, Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência, 2 (dois) dias de afastamento autorizado desvinculado, nos 

dias 16 e 17/3/2017.

 -DR. TÚLIO DUAILIBI ALVES SOUZA, Juiz de Direito Auxiliar da 

Presidência, 1 (um) dia de afastamento autorizado desvinculado, 3/3/2017.

 -DR. WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Barra do Garças, 3 (três) dias de afastamento autorizado 

desvinculado, no período de 7 a 9/3/2017.

  

AFASTAMENTO AUTORIZADO VINCULADO

 

DRA. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVEZ CORRÊA, Juíza de Direito 

da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher da Comarca de Cuiabá, 3 (três) dias de afastamento autorizado 

vinculado, nos dias 22 a 24/3/2017.

 -DR. ELMO LAMOIA DE MORAES, Juiz Substituto da Comarca de 

Brasnorte, 3 (três) dias de afastamento autorizado vinculado, nos dias 22 

a 24/3/2017.

 -Afastamento autorizado vinculado, em 17/2/2017, aos seguintes 

magistrados: ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, AROM OLÍMPIO 

PEREIRA, CÉLIA REGINA VIDOTTI, CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA, 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS, GLEIDE BISPO SANTOS, LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO, LUCIA PERUFFO, JEAN GARCIA DE FREITAS 

BEZERRA, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, PIERRO DE FARIAS 

MENDES, SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS, SELMA ROSANE SANTOS 

ARRUDA, VINICIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS, WAGNER PLAZA 

MACHADO JUNIOR, MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS, 

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO, 

FÁBIO ALVES CARDOSO, LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR, EDNA 

EDERLI COUTINHO, JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JOSÉ 

EDUARDO MARIANO E ELMO LAMOIA DE MORAES.

 -Afastamento autorizado vinculado, em 22/3/2017: RENATO JOSÉ DE 

ALMEIDA COSTA FILHO, JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA, MARCELO 

SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, EDNA EDERLI COUTINHO, 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, 

LEONARDO DE ARAÚJO COSTA TUMIATI, CLAUDIO DEODATO 

RODRIGUES PEREIRA, LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR E ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR.

 -Afastamento autorizado vinculado, em 15/3/2017: ALEXANDRE 

SÓCRATES DA SILVA MENDES, FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, 

DAIANE MARILYN VAZ, RICARDO NICOLINO, RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA E RICARDO FRAZON MENEGUCCI.

 -Afastamento autorizado vinculado, em 27/3/2017: TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA,ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, DIEGO HATMANN, 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES E SUELEN BARIZON.

 -Afastamento autorizado vinculado, no período de 27 a 31/3/2017: BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MARIA ROSI DE MEIRA BORBA E ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA.

  

INDEFERIMENTO

 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE COMPENSATÓRIA

 

DR. CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca 

de Alto Araguaia, 2 (dois) dias referentes aos trabalhos realizados nos 

plantões dos dias 28 e 29/12/2015, indeferido em razão da anotação 

automática do recesso na ficha funcional do magistrado.

 -DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Juíza de Direito da 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande, 1 (um) dia referente ao trabalho realizado no plantão do dia 

19/12/2016, indeferido em razão da anotação automática do recesso na 

ficha funcional do magistrado.

 -DR. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, Juiz Substituto da Comarca 

de Feliz Natal, 1 (uma) compensatória referente ao plantão realizado no dia 

4/4/2016, por falta de amparo legal.

  Departamento de Cadastro de Magistrados, em Cuiabá, 17 de março de 

2017. AS) LUCIANA DE ALMEIDA GOMES Diretora do Departamento de 

Cadastro de Magistrados

Coordenadoria Judiciária

Departamento Judiciário Auxiliar

Distribuição e Redistribuição

Aos 16/03/2017 foram distribuídos/redistribuídos os seguintes processos:

CÂMARA: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Inquérito Policial 29204/2017 Classe: 279 - CNJ

RELATOR(A) DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Origem: COMARCA CAPITAL

Protocolo: 29204/2017

Número Único: 0029204-19.2017.8.11.0000

Assunto: EXECUÇÃO

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

DISTRIBUIÇÃO - Sorteio

Magistrados participantes do sorteio: DES. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES. 

MARCOS MACHADO, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO e DES. GILBERTO GIRALDELLI

Não foram registrados impedimentos.

CÂMARA: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Apelação 153012/2015 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Origem: COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

Protocolo: 153012/2015

Número Único: 0001772-94.2011.8.11.0045

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): J. G. C. M. REPRES. POR SUA MÃE G. M. D. L. C.

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB 9973/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): L. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB 20225/B/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): L. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB 20225/B/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): J. G. C. M. REPRES. POR SUA MÃE G. M. D. L. C.

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB 9973/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. ANA CRISTINA S. MENDES E, FÉRIAS DO EXMO. SR. DES. 

P A U L O  D A  C U N H A ,  c o n f o r m e  E x p e d i e n t e  n . 

0180059-44.2016.811.0000-PRES.

Magistrados impedidos: DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, DR. 

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA e DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA

Apelação 153012/2015 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. PAULO DA CUNHA

Origem: COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

Protocolo: 153012/2015

Número Único: 0001772-94.2011.8.11.0045

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): J. G. C. M. REPRES. POR SUA MÃE G. M. D. L. C.

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB 9973/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): L. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB 20225/B/MT
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                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): L. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB 20225/B/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): J. G. C. M. REPRES. POR SUA MÃE G. M. D. L. C.

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB 9973/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. ANA CRISTINA S. MENDES E, FÉRIAS DO EXMO. SR. DES. 

P A U L O  D A  C U N H A ,  c o n f o r m e  E x p e d i e n t e  n . 

0180059-44.2016.811.0000-PRES.

Magistrados impedidos: DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA MONTEIRO, DR. 

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA e DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA

Apelação 170319/2016 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Origem: COMARCA DE ARAPUTANGA

Protocolo: 170319/2016

Número Único: 0000661-23.2016.8.11.0038

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): OSMAR SOARES DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. ANA CRISTINA S. MENDES E, FÉRIAS DO EXMO. SR. DES. 

P A U L O  D A  C U N H A ,  c o n f o r m e  E x p e d i e n t e  n . 

0180059-44.2016.811.0000-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. EDNA EDERLI COUTINHO, DR. RENATO 

JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO e DRA. LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO

Apelação 170319/2016 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. PAULO DA CUNHA

Origem: COMARCA DE ARAPUTANGA

Protocolo: 170319/2016

Número Único: 0000661-23.2016.8.11.0038

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): OSMAR SOARES DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. ANA CRISTINA S. MENDES E, FÉRIAS DO EXMO. SR. DES. 

P A U L O  D A  C U N H A ,  c o n f o r m e  E x p e d i e n t e  n . 

0180059-44.2016.811.0000-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. EDNA EDERLI COUTINHO, DR. RENATO 

JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO e DRA. LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO

Apelação 99231/2015 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Origem: COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Protocolo: 99231/2015

Número Único: 0001085-25.2007.8.11.0024

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): EZIQUEL FRANCISCO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB 7359/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, conforme Portaria 

n. 78/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, DR. 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR e DRA. KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA

Apelação 99231/2015 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. PAULO DA CUNHA

Origem: COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Protocolo: 99231/2015

Número Único: 0001085-25.2007.8.11.0024

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): EZIQUEL FRANCISCO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB 7359/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, conforme Portaria 

n. 78/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, DR. 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR e DRA. KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA

Apelação 86704/2016 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Origem: COMARCA DE PONTES E LACERDA

Protocolo: 86704/2016

Número Único: 0002456-18.2011.8.11.0013

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): RONEI SILVA DA CRUZ

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB 12012/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, conforme Portaria 

n. 78/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA 

JUNIOR e DR. LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

Apelação 86704/2016 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. PAULO DA CUNHA

Origem: COMARCA DE PONTES E LACERDA

Protocolo: 86704/2016

Número Único: 0002456-18.2011.8.11.0013

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): RONEI SILVA DA CRUZ

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB 12012/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, conforme Portaria 

n. 78/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA 

JUNIOR e DR. LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

Apelação 9364/2017 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. PAULO DA CUNHA

Origem: COMARCA CAPITAL

Protocolo: 9364/2017

Número Único: 0011824-85.2016.8.11.0042

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): FERNANDO DOS SANTOS CURY

ADVOGADO(S): Dr(a). ROSANA ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 9015-O/MT

APELANTE(S): LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON

ADVOGADO(S): Dr(a). ROSANA ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 9015-O/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, conforme Portaria 

n. 78/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. RENATA DO CARMO EVARISTO e DR. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Apelação 7507/2017 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. PAULO DA CUNHA

Origem: COMARCA DE SORRISO

Protocolo: 7507/2017

Número Único: 0001491-80.2016.8.11.0040

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): GLEISSON LUIZ CRUZ

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB 
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8502/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

PROCESSO REDISTRIBUÍDO, EM RAZÃO DA DESCONVOCAÇÃO DO 

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, conforme Portaria 

n. 78/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO

CÂMARA: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Habeas Corpus 29033/2017 Classe: 307 - CNJ

RELATOR(A) DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Origem: COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Protocolo: 29033/2017

Número Único: 0029033-62.2017.8.11.0000

Assunto: EXECUÇÃO

IMPETRANTE(S): DR. NERCI NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): LUCAS BELTRÃO SANTOS

DISTRIBUIÇÃO - Artigo 80 §1/§2 - RI

Magistrados participantes do sorteio: DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, DES. PEDRO SAKAMOTO e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Magistrados impedidos: DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO e 

DRA. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO

Habeas Corpus 29036/2017 Classe: 307 - CNJ

RELATOR(A) DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Origem: COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Protocolo: 29036/2017

Número Único: 0029036-17.2017.8.11.0000

Assunto: EXECUÇÃO

PACIENTE(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

IMPETRANTE(S): NERCI NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR

DISTRIBUIÇÃO - Artigo 80 §1/§2 - RI

Magistrados participantes do sorteio: DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, DES. PEDRO SAKAMOTO e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Não foram registrados impedimentos.

Habeas Corpus 29034/2017 Classe: 307 - CNJ

RELATOR(A) DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Origem: COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Protocolo: 29034/2017

Número Único: 0029034-47.2017.8.11.0000

Assunto: EXECUÇÃO

IMPETRANTE(S): DR. NERCI NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): ANTÔNIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS

DISTRIBUIÇÃO - Artigo 80 §1/§2 - RI

Magistrados participantes do sorteio: DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, DES. PEDRO SAKAMOTO e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Magistrados impedidos: DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO e 

DRA. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO

CÂMARA: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Apelação 3857/2017 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Origem: COMARCA DE CÁCERES

Protocolo: 3857/2017

Número Único: 0010918-82.2011.8.11.0006

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): CLAUDIA MARIA BARBOSA DE SOUSA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. MILTON ANTÔNIO MARTINI FERNANDES - DEF. 

PÚBLICO - OAB 3644/MT

APELADO(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

ADVOGADO(S): Dr(a). HUGO FRANCO DE MIRANDA - PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO - OAB 14935-0/MT

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

CERTIFICO que este feito foi redistribuido neste departamento à Exma. 

Desa. Maria Erotides Kneip, nos termos das portarias 14/2017-PRES e 

99/2017-PRES.

Magistrados impedidos: DRA. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO

Agravo de Instrumento 155816/2015 Classe: 202 - CNJ

RELATOR(A) DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Origem: COMARCA DE SAPEZAL

Protocolo: 155816/2015

Número Único: 0155816-70.2015.8.11.0000

Assunto: EXECUÇÃO

AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

ADVOGADO(S): Dr(a). CARLOS ALEXANDRE A. FRANÇA - OAB 

19420-A/MT

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

CERTIFICO que este feito foi redistribuído à Exma. Desa. Helena Maria B. 

Ramos, nos termos da portaria n. 206/2013-PRES.

Magistrados impedidos: DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Apelação 168876/2014 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Origem: COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Protocolo: 168876/2014

Número Único: 0000981-86.2006.8.11.0050

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dr. ROMES JÚLIO TOMAZ - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 3791/MT

APELADO(S): SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIO VALENTE - OAB 8116-B/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

CERTIFICO que este feito foi redistribuído neste Departamento a Exma. Sra. 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos termos das Portarias nºs 

2 0 6 / 2 0 1 3 / P R E S  e  n º  6 8 3 / 2 0 1 6 - P R E S .  D o  q u e 

eu,____________________,Belª Shirlene Rosa de Matos Chefe de Divisão 

Judiciária, ao(s) 16 dia(s) do mês de março de 2017 digitei este termo. Eu, 

_______________, Silbene Nunes de Almeida, Diretora do Departamento 

da 3ª Secretaria Cível, o conferi.

Magistrados impedidos: DR. CÁSSIO LUIS FURIM e DRA. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA

Apelação 170167/2014 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Origem: COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Protocolo: 170167/2014

Número Único: 0000893-67.2005.8.11.0055

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dr. ROMES JÚLIO TOMAZ - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 3791/MT

APELADO(S): FAVORITO ALIMENTOS LTDA.

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

CERTIFICO que este feito foi redistribuído neste Departamento a Exma. Sra. 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos termos das Portarias nºs 

2 0 6 / 2 0 1 3 / P R E S  e  n º  6 8 3 / 2 0 1 6 - P R E S .  D o  q u e 

eu,____________________,Belª Shirlene Rosa de Matos Chefe de Divisão 

Judiciária, ao(s) 16 dia(s) do mês de março de 2017 digitei este termo. Eu, 

_______________, Silbene Nunes de Almeida, Diretora do Departamento 

da 3ª Secretaria Cível, o conferi.

Magistrados impedidos: DR. WLADYMIR PERRI, DR. CLÁUDIO 

ROBERTO ZENI GUIMARÃES e DRA. ELZA YARA RIBEIRO SALES 

SANSÃO

Apelação 22144/2016 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Origem: COMARCA DE ALTO GARÇAS

Protocolo: 22144/2016

Número Único: 0000008-31.1996.8.11.0035

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dr(a). LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB 9001469

APELADO(S): ILDANIRA BÉRGOLI E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB 8322/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

CERTIFICO que este feito foi redistribuído neste Departamento a Exma. Sra. 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos termos das Portarias nºs 

2 0 6 / 2 0 1 3 / P R E S  e  n º  6 8 3 / 2 0 1 6 - P R E S .  D o  q u e 

eu,____________________,Belª Shirlene Rosa de Matos Chefe de Divisão 

Judiciária, ao(s) 16 dia(s) do mês de março de 2017 digitei este termo. Eu, 
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_______________, Silbene Nunes de Almeida, Diretora do Departamento 

da 3ª Secretaria Cível, o conferi.

Magistrados impedidos: DRA. LUCIA PERUFFO, DR. MARCOS 

FALEIROS DA SILVA e DR. PEDRO DAVI BENETTI

CÂMARA: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelação 110657/2009 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES

Origem: COMARCA CAPITAL

Protocolo: 110657/2009

Número Único: 0110657-17.2009.8.11.0000

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

ADVOGADO(S): Dr. ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - PROC. ESTADO - 

OAB 3013/MT

APELADO(S): SERVEXTE - SERVICOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dra. ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB 6173/MT

                            Dra. NILCE MACEDO - OAB 2552-A/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

                            Dr. ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB 5868-A/MT

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

.

Magistrados impedidos: DR. GILBERTO GIRALDELLI e DR. ROBERTO 

TEIXERA SEROR

CÂMARA: QUINTA CÂMARA CÍVEL

Apelação 17327/2017 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Origem: COMARCA DE SINOP

Protocolo: 17327/2017

Número Único: 0004638-63.2014.8.11.0015

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): SÉRGIO QUINELLATO

ADVOGADO(S): Dr. GERSON LUÍS WERNER - OAB 6298-A/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TURRA DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB 

3530-A/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

.

Magistrados impedidos: DR. CLOVIS MARIO T. DE MELLO

Apelação 17327/2017 Classe: 198 - CNJ

RELATOR(A) DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Origem: COMARCA DE SINOP

Protocolo: 17327/2017

Número Único: 0004638-63.2014.8.11.0015

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): SÉRGIO QUINELLATO

ADVOGADO(S): Dr. GERSON LUÍS WERNER - OAB 6298-A/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TURRA DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB 

3530-A/MT

                            Dr(a). OUTRO(S)

REDISTRIBUIÇÃO - Por Determinação

.

Magistrados impedidos: DR. CLOVIS MARIO T. DE MELLO

CÂMARA: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Apelação 129683/2016 Classe: 417 - CNJ

RELATOR(A) DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Origem: COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Protocolo: 129683/2016

Número Único: 0005981-12.2009.8.11.0002

Assunto: EXECUÇÃO

APELANTE(S): PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

ADVOGADO(S): Dr(a). JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB 

6.692/MT

                            Dr(a). NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB 3878/AC

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REDISTRIBUIÇÃO - Artigo 80 §1/§2 - RI

Magistrados participantes do sorteio: DES. JUVENAL PEREIRA DA 

SILVA, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA e DES. GILBERTO GIRALDELLI

Magistrados impedidos: DR. OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO e DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Para atendimento ao artigo 83 inciso II do RI - 10ª Ed. o sorteio é realizado 

primeiramente entre as câmaras competentes seguido do sorteio entre os 

magistrados que a compõem.

LUCIMAR LARA DE ARRUDA

Diretor(a) do Departamento Judiciário Auxiliar

 

Primeira Câmara Cível

Acórdão

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA(Oposto nos autos do(a) Apelação 115478/2016 - Classe: 

CNJ-198). Protocolo Número/Ano: 178403 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

EMBARGANTE - UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

(Advs: Dr. JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB 9172-B/MT, 

Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB 12009/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - JANETE GEHM E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). 

ALEX FERREIRA DE ABREU - OAB 18260/MT, Dr. SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN - OAB 5734/mt, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - JANETE GEHM 

E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). ALEX FERREIRA DE ABREU - OAB 18260/MT, 

Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB 5734/mt, Dr(a). OUTRO(S)). 

Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – 

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA - 

EMBARGOS REJEITADOS.

Apesar dos argumentos expostos, observa-se que a decisão apreciou 

satisfatoriamente a matéria e os fatos alinhavados, nos seus exatos 

contornos e de forma suficiente à respectiva solução, vedada a 

rediscussão.

Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, ainda que com o fim de prequestionamento, os embargos 

devem ser desprovidos.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA(Oposto nos autos do(a) Apelação 115469/2016 - Classe: 

CNJ-198). Protocolo Número/Ano: 168081 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

EMBARGANTE - ALEXANDRE AUGUSTIN (Advs: Dr. GABRIEL GAETA 

ALEIXO - OAB 11210-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

ALGONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP (Advs: Dr. LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB 3504-A/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO 

DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO 

– INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões 

levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e 

pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, 

contradição ou obscuridade.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS(Oposto nos autos do(a) Apelação 114642/2016 - 

Classe: CNJ-198). Protocolo Número/Ano: 161579 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. EMBARGANTE - ECLAIR DIAVAN (Advs: Dr. GABRIEL GAETA 

ALEIXO - OAB 11210-a/mt), EMBARGADO - TERRA PLANT SERVIÇO E 

REPRESENAÇÕES COMERCIAIS LTDA (Advs: Dra. IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB 13448/mt, Dr(a). MYLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB 9445/mt). 

Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 
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Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO– VÍCIO INEXISTENTE – 

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ 

ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COLEGIADA CLARA E 

FUNDAMENTADA – DESPICIENDO DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES 

E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS 

REJEITADOS.

 Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas 

mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi 

desfavorável, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que 

se impõe.

Constatado que a decisão embargada enfrentou a matéria de maneira 

clara e fundamentada, não há necessidade da emissão de juízo de valor 

expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados 

pelas partes.

Apelação 140691/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JACIARA. 

Protocolo Número/Ano: 140691 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO (Advs: Dr. 

AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB 7103-B/MT, Dr(a). 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB 13809-a/mt, Dr. JOSÉ 

EDUARDO DE MIRANDA - OAB 5023/mt), APELADO(S) - MANFRIED 

ZAMBARDINO E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). RENATO MARCELINO DOLCE DE 

SOUZA - OAB 5161/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO 

ATACADOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR NÃO 

ACOLHIDA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PEDIDO E ESPECIFICAÇÕES CERTOS E DETERMINADOS 

– PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBIIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA 

CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RURAL – FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM QUANTIDADE DE 

PRODUTO - POSSIBILIDADE – POSTERIOR CONVERSÃO DO PRODUTO EM 

PECÚNIA COM COTAÇÃO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

PAGAMENTO – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar baseada na ausência de ataque aos 

argumentos e fundamentos da sentença, pois houve o confronto, inclusive 

com a utilização de tese, pela qual se defende a reforma da sentença por 

meio da apreciação colegiada.

Em razão da coisa a ser entregue, conforme objeto do Contrato de 

Arrendamento Rural, estar devidamente qualificada e quantificada, deve 

ser rejeitada a preliminar de carência da ação, baseada na alegação de 

que o pedido e suas especificações deve ser certo e determinado, 

ressaltando-se que é perfeitamente viável a sua posterior conversão em 

pecúnia.

Descabe a alegação de que é defeso modificar o pedido ou a ação da 

causa de pedir após a citação, pois, efetivamente, não houve qualquer 

modificação do pedido ou da causa de pedir na ação em questão. É 

perfeitamente aceitável a contratação do preço do arrendamento em 

produto, em contratos de arrendamento rural.

Não se verifica a ocorrência da prescrição trienal, uma vez que a ação foi 

proposta em menos de três anos do término do contrato, ocasião em que o 

Arrendatário deveria entregar as terras arrendadas.

Nos termos do contrato firmado (Contrato de Arrendamento Rural) não se 

configura a existência de parceria agrícola, uma vez que ficou estipulada 

a área explorada, o pagamento e a forma de pagamento, o qual foi 

inadimplido (tanto que houve o abandono da área arrendada no ano de 

2010), restando asseverar que não houve qualquer prova de pagamento 

do estipulado no contrato, que é objeto da ação de cobrança. Eventuais 

Contratos de Parceria firmados entre os litigantes não possui o condão de 

eximir o arrendatário de suas obrigações no Contrato de Arrendamento 

entabulado.

Apelo desprovido.

Agravo de Instrumento 134028/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 134028 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

AGRAVANTE(S) - UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP E OUTRA(s) 

(Advs: Dr. CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB 14485/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO 

DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – 

ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – 

PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – 

ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a 

exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do 

nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos 

Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento 

do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos 

credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, 

por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no 

Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso 

especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015)

Agravo de Instrumento 95092/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 95092 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

AGRAVANTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. GERSON DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB 8350/mt, Dra. LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB 

7832/mt, Dr. MAURO PAULO GALERA MARI - OAB 3056/mt, Dr(a). 

RENATA MATTOS CAMARGO DE PAIVA - OAB 17152/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA 

(Advs: Dr. ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB 4677/mt, 

Dra. ANA CAROLINA SCARACATI - OAB 11166/mt, Dr. BRUNO 

ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB 13823/mt, Dr(a). LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB 18806/MT, Dr. 

MAURICIO AUDE - OAB 4667/mt, Dr. MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB 9247/MT, Dr. PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB 7042/mt, Dr. 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB 15869 / MT). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE 

EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O 

RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (Lei 13.105/15) - 

DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PRIMEIRO 

GRAU - ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA 

CORRENTE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDUTA 

ABUSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 

Presente a relevância dos argumentos, bem como a possibilidade de 

sofrer o agravado lesão grave ou de difícil reparação, cabível a 

concessão de tutela antecipada para manter em funcionamento as contas 

correntes descritas na inicial, até que sobrevenha sentença de mérito.

 Ademais, não pode a instituição financeira, mediante notificação unilateral 

e sem motivação razoável, promover o encerramento da conta corrente 

por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor.

Agravo de Instrumento 83967/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 83967 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

AGRAVANTE(S) - CARLOS ROBERTO LEON LEITE (Advs: Dr(a). 

VALQUIRIA CARVALHO DE AZEVEDO - OAB 9359/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). JOSÉ ARNALDO 
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JANSSEN NOGUEIRA - OAB 19081-A/MT, Dr. SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB 14258-A/MT), AGRAVADO(S) - BANCO BONSUCESSO 

S. A. (Advs: Dr(a). LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES DRUMOND - 

OAB 62626/MG, Dr(a). LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - OAB 

21233/PE, Dr(a). WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES - OAB 

36867/PE), AGRAVADO(S) - BANCO PANAMERICANO S. A (Advs: Dr(a). 

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB 206339/SP), AGRAVADO(S) - 

BANCO BMG S. A. (Advs: Dr(a). TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - 

OAB 15.483-A/MT), AGRAVADO(S) - BV FINANCEIRA S. A., 

AGRAVADO(S) - ITAÚ UNIBANCO S. A., AGRAVADO(S) - BANCO 

PANAMERICANO S. A., AGRAVADO(S) - BANCO SANTANDER BRASIL S. 

A., AGRAVADO(S) - BANCO VOLKSWAGEN S. A. (Advs: Dr. MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB 4482/MT, Dr. MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB 11546-A/MT, Dr(a). MICHELLY DIAS MASSONI - OAB 15458/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - BANCO DAYCOVAL S. A.. Relator: 

Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR 

SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

 Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de 

hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da 

gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, 

DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/02/2014)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

COMODORO(Oposto nos autos do(a) Agravo de Instrumento 113699/2016 

- Classe: CNJ-202). Protocolo Número/Ano: 175737 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. EMBARGANTE - BANCO BRADESCO S.A. (Advs: Dr(a). 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB 107414/SP, Dra. MARIA 

LUCILIA GOMES - OAB 84206/SP, Dr(a). THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB 17528/mt), EMBARGADO - EGÍDIO ALVES RIGO (Advs: 

Dr. ÉLBIO GONZALEZ - OAB 7241-a/mt). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE 

REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COLEGIADA 

CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Apesar dos argumentos expostos, observa-se que a decisão apreciou 

satisfatoriamente a matéria e os fatos alinhavados, nos seus exatos 

contornos e de forma suficiente à respectiva solução, vedada a 

rediscussão.

Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, ainda que com o fim de prequestionamento, os embargos 

devem ser desprovidos.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL(Oposto 

nos autos do(a) Agravo de Instrumento 105663/2016 - Classe: CNJ-202). 

Protocolo Número/Ano: 174483 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

EMBARGANTE - MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA. (Advs: Dr(a). 

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB 15373-O/MT, Dr(a). 

FRANCISCO BROMATI NETO - OAB 297205/SP), EMBARGADO - ENIO 

MARQUES DA SILVA (Advs: Dr(a). MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 100122). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - 

VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR 

MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

 Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que 

lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos 

embargos de declaração.

 Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE NOVO SÃO 

JOAQUIM(Oposto nos autos do(a) Agravo de Instrumento 55478/2014 - 

Classe: CNJ-202). Protocolo Número/Ano: 69346 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. EMBARGANTE - VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN (Advs: Dr. 

EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB 10438/MT, Dr. JUDSON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB 8857/MT, Dr. RENATO GOMES NERY - OAB 

2051/MT, Dr(a). TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB 15651/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA E OUTRO(s) (Advs: Dr. ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - 

OAB 2025/MT, Dr. CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - OAB 

13983/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS ACOLHIDOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO 

CONHECIMENTO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 526 DO 

CPC/1973, NORMA EQUIVALENTE AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018, §§ 2º 

3º DO CPC/2015 – COMPROVANTE DE JUNTADA, NO PRAZO LEGAL, DA 

INICIAL DO AGRAVO NA AÇÃO EM TRÂMITE PERANTE O PRIMEIRO GRAU 

– ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO – 

NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração em face de acórdão que 

reconheceu o descumprimento da juntada da inicial de Agravo de 

Instrumento na ação que corre no primeiro grau, quando há efetiva 

demonstração de tal cumprimento, no prazo assinalado na norma (artigo 

526 do CPC/1973 – em vigor na época).

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL(Oposto 

nos autos do(a) Agravo de Instrumento 43584/2016 - Classe: CNJ-202). 

Protocolo Número/Ano: 162974 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

EMBARGANTE - VERO EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). HELOÍSA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - OAB 16.387/MT, Dr(a). 

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB 160493/SP, Dr(a). 

OUTRO(S)), EMBARGADO - JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA (Advs: 

Dr(a). TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - OAB 15623/MT). 

Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS PREJUDICADO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE DECISÃO 

SUBSTITUINDO O DEPÓSITO JUDICIAL PELA GARANTIA DO IMÓVEL EM 

DISCUSSÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PERDA DO OBJETO.

Havendo substituição o objeto do recurso, ocorrerá a perda superveniente 

do objeto recursal, razão pela qual exaure-se o objeto da Agravo e 

consequentemente dos Embargos de Declaração, haja vista que este, esta 

atrelado ao Agravo de Instrumento.

Apelação 14558/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP. Protocolo 

Número/Ano: 14558 / 2017. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

VIVIANE RODRIGUES BECKER (Advs: Dra. ANGELIZA NEIVERTH - OAB 

13851/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (Advs: Dr. CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB 6252/MT, Dr(a). MARINA CRISTINA TABILE - OAB 16857/MT, Dra. 

NOELI IVANI ALBERTI - OAB 4061/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 
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Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA ART. 373, I DO NOVO CPC - 

AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - 

MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de 

surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na 

vida social, embora não desejável, não gera dano moral.

Apelação 6149/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE NOBRES. Protocolo 

Número/Ano: 6149 / 2017. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - ITAU 

SEGUROS S.A (Advs: Dr(a). FERNANDO CEZAR ZANDONADI - OAB 

5736, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - EUDÓCIO FERREIRA DA SILVA 

(Advs: Dra. ANA PAULA PIRES DE CAMARGO - OAB 12703-B/MT, Dr(a). 

EDÉSIO DO CARMO ADORNO - OAB 8.615). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PROPORCIONAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

– EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.

O termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.

Apelação 5198/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 

Protocolo Número/Ano: 5198 / 2017. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - BANCO BRADESCO DE FINANCIAMENTO S. A. (Advs: Dr. 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB 3056/MT), APELADO(S) - JUNIOR 

SANTOS DA SILVA (Advs: Dr(a). FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB 

8920/B). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

– PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO 

COMPROVADA – CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.

É injustificada a condenação ás custas processuais e honorários 

advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da 

ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova 

resistência à referida exibição na esfera administrativa.

Apelação 5098/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 

Protocolo Número/Ano: 5098 / 2017. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - CARLITO SIQUEIRA (Advs: Dra. ANDRÉA MARIA ZATTAR 

- OAB 6094/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - ICATU SEGUROS S. A. 

(Advs: Dra. DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB 11660/mt, Dr(a). 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB 13431-a/mt, Dr. 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 8184-A/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO - STJ NO PET NO RESP Nº 

1388030/MG – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

- AUTORIZADA - SÚMULA 278 DO STJ –- PRESCRIÇÃO - AFASTADA 

–INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência.

A ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, 

contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua 

incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por 

invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 

278/STJ – STJ AgRg nos EDcl no Ag 1419184/SC).

Apelação 3120/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 3120 / 2017. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

ADAILTON DE SOUZA PEREIRA (Advs: Dr(a). VICTOR VIDOTTI - OAB 

11.439/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. (Advs: Dr(a). LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB 8506-A OAB/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. 

Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 

43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e 

à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não 

onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado 

(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou 

invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 

6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida 

Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 

1.483.620/SC).

Apelação 179014/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 179014 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

ANTONIO FIGUEIREDO DE ARAÚJO FILHO E SUA ESPOSA (Advs: Dr. 

EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - OAB 5776/MT, Dr(a). LUCIANA 

AMALIA ALVES - OAB OAB/ MT 9534, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (Advs: Dr. JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB 8883/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERIMÔNIA DE CASAMENTO REALIZADA EM IGREJA DIVERSA 

DA PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO 

DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA – 

INEXSITÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o nexo causal entre o alegado ato ilícito e o dano, não há falar em 

responsabilidade civil.

Apelação 177765/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE COMODORO. 

Protocolo Número/Ano: 177765 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB 11065-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) 

- ANTÔNIO LINO DA SILVA (Advs: Dr(a). CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 13.077/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR 

PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS 

LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A 

FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS 

TESTEMUNHAS – CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 23 de 108



Apelação 174415/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. Protocolo Número/Ano: 174415 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. APELANTE(S) - JOÃO MARIANO DOS SANTOS SILVA E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB 4960/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. 

(Advs: Dr(a). ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - OAB 171.646/SP, Dr(a). 

LANA GOMES CARNEIRO - OAB 4511/TO, Dr(a). SILAS AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB 5122-b/mt, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.

Para as ações que objetivam a reparação civil, aplica-se o prazo 

prescricional de 03 (três) anos, do art. 206, § 3º, do CC/2002. De acordo 

com o art. 189 do CC, a prescrição começa a fluir a partir da violação do 

direito que, no caso, ocorreu no ano de 1999.

Apelação 172246/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 172246 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dr(a). FRANCISCO 

DUQUE DABUS - OAB 21456/A/MT, Dr(a). JOSÉ MARTINS - OAB 

84.314/SP, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - JOSÉ BARBOSA DOS 

SANTOS (Advs: Dr(a). WILSON ALENCAR DO NASCIMENTO - OAB 

16756/GO, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, § 1º DO 

CPC – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais 

de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a 

falta, no prazo de 05 (cinco dias).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador.

Apelação 167483/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE POXORÉO. 

Protocolo Número/Ano: 167483 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - SANDRO ROGÉRIO CAMPOS DOS SANTOS (Advs: Dr(a). 

CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB 15999-B/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 12208-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)). 

Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUADOS - TAXA 

MÉDIA DE MERCADO – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – 

INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 

contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Apelação 162634/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 162634 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - RICARDO MIRANDA DE ANDRADE (Advs: Dr. PAULO 

EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB 8988/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - TELEFÔNICA BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). FELIPE HASSON - 

OAB 17727-MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – COBRANÇA DE CONTA DE TELEFÔNIA – CONTRATO NÃO 

FIRMADO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ – AFASTADA – SÚMULA INAPLICÁVEL À ESPÉCIE 

– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois a inscrições que a parte autora 

possui, além da tratada nos autos, são objetos de ações judiciais que 

pleiteiam a declaração de inexistência de débito em razão de fraude.

Apelação 160220/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JACIARA. 

Protocolo Número/Ano: 160220 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (Advs: Dra. 

DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB 9889-B/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - ISABELA VICTOR BRAUM (Advs: Dra. LUANA LIPORACE 

PIRES DA SILVA - OAB 12223/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES – TRASFERÊNCIA DE ALUNO - 

NEGLIGÊNCIA NA COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À 

MATRICULA EM OUTRA FACULDADE - ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO 

“IN RE IPSA” – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM 

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCINONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO 

EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 Não obstante a documentação acostada pela instituição ré às (fls. 04 – 

CD anexo), não restou demonstrada a regularidade da cobrança. Por 

versar sobre relação de consumo é o caso de inversão do ônus da prova, 

entretanto, a parte ré não se desincumbiu como lhe competia 

(art. 333, II do CPC).

 Reconhecida a inexistência de débito, resta indevida a inscrição da parte 

autora em órgão de proteção ao crédito SERASA.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não 

reconhecida, gera o dever de indenizar. O dano afigura-se “in re ipsa”, ou 

seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

 O valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 

10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais) encontra-se dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, homenageando, ainda, 

ao critério pedagógico da condenação.

Apelação 159897/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 159897 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

REJANE DE FÁTIMA MADEIRA (Advs: Dra. REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB 7712/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S. A. (Advs: Dra. DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB 11660/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – APÓLICE 

SEGURO – CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO 

CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ARTIGO 373, I DO NCPC) – AUSÊNCIA 

DO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – BOA–FÉ DA SEGURADORA - 

CONTRATO CUMPRIDO NO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 A autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do 

disposto no art. 373, I, do CPC.

Apelação 159662/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE DOM AQUINO. 
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Protocolo Número/Ano: 159662 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - ISABEL NEVES DA SILVA (Advs: Dr(a). CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO - OAB 17553-o/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB 13431-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: 

Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO 

JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BAIXA DE GRAVAME - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA 

ESPECÍFICA - OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - ART. 

461 DO CPC/1973 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Carece o demandante de interesse processual. Caracterizado o 

descumprimento de acordo judicial homologado em outra demanda em que 

contendem as partes, possível obter a implementação da tutela específica 

mediante requerimento formulado nos autos da própria ação precedente. 

Assim evita-se a multiplicação indiscriminada de demandas, quando a 

efetiva composição do litígio pode se concretizar num único processo, 

com economia de meios e de forma mais célere e racional. Ademais, o 

simples descumprimento ou a simples demora no cumprimento de acordo 

judicial homologada em outra demanda não enseja, por si só, indenização 

por danos morais, mas apenas a fixação de astreintes. BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. PRESUNÇÃO DE 

NECESSIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

DESPESAS DE PREPARO. PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA 

ADMINISTRATIVAMENTE. Estando o autor desempregado, conforme ressai 

da prova documental, faz jus à concessão do benefício. APELO PROVIDO 

EM PARTE.” (Apelação Cível Nº 70067603068, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 14/12/2016).

Apelação 158906/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 158906 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - TELMA REGINA PIRES (Advs: Dr(a). MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB 16216/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - OI S. 

A. (Advs: Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB 13241-A/MT, Dr(a). 

MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB 13237-B/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – COBRANÇA DE CONTA DE TELEFÔNIA – CONTRATO NÃO 

FIRMADO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as 

peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade e mantido quando arbitrado de forma a atender aos objetivos 

a que se prestam.

Nos casos de indenização por danos morais decorrente de relação 

extracontratual, os juros de mora deve ter como termo inicial a data do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Apelação 157376/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 157376 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A (Advs: Dr(a). 

BENEDICTO CELSO BENICIO - OAB 20047/sp, Dr. DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB 13296/mt, Dr(a). TALYSE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB 15483-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MICHELLY DE FÁTIMA 

SIQUEIRA NEGRÃO (Advs: Dr(a). ARIANE DE SOUZA MONARO - OAB 

13094-b/mt). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – REJEITADA - CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITE LEGAL DE 30% 

PARA EMPRÉSTIMO – OBSERVÂNCIA LEI Nº 8.112/90 - MARGEM NÃO 

OBSERVADA – DESCONTOS LIMITADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS RESSALVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA LEI 1.050/60- 

SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os incisos I e III, do artigo 9º, do Decreto Estadual nº. 

3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em 

folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta 

por cento) para os empréstimos.

Apelação 154897/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. Protocolo Número/Ano: 154897 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. APELANTE(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dra. LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB 8123/PR, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - FERNANDO ROBSON DE CAMPOS E OUTRO(s) (Advs: Dra. 

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA - OAB 11788/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO 

CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – VIABILIDADE – 

PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O 

DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – 

POSSIBILIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA 

HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – 

ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

“(...) 1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural 

prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 

206, § 3º, VIII, do CPC. 2. A inércia da parte exequente em promover a 

citação a parte executada por lapso superior ao prazo prescricional da 

pretensão atrai o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Ap 

141246/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)” (Ap. 43364/2016 – 

Relatora: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – julgado em: 

06-09-2016)

Mostra-se adequada a fixação da verba honorária no patamar de 10% 

sobre o valor da condenação, que é o valor passível de ser executado, 

observados o zelo profissional, a natureza e importância da causa, além 

do trabalho e tempo necessário para a realização do serviço.

Apelação 153689/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 153689 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - DILZO PEREIRA LIMA (Advs: Dra. EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB 12320/MT), APELADO(S) - BANCO RURAL S. A. 

(Advs: Dr(a). FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB 76696/MG, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - PROVAS PRODUZIDAS PELAS PARTES – LIVRE 

PERSUASÃO MOTIVADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUADOS - 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a 

necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, 

sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante 

a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu 

convencimento.

 Compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas 

produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da 

causa (STJ AgRg no AREsp 799.138/RS).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 

contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 
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pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador.

Apelação 153029/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE. Protocolo Número/Ano: 153029 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. APELANTE(S) - LUIZ CORREIA DE SOUZA (Advs: Dr. VALTER 

DA SILVA COSTA - OAB 9704-a/mt), APELADO(S) - JORGE MARCOS 

CERNIFTCU E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). WUCINER CRUZEIRO ASSIS VILELA 

- OAB 18969/go). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITO 

POSSESSÓRIO – ASSINATURA DE TESTEMUNHA AUSENTE – MATERIA 

DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.

Falta ao documento apresentado na inicial a executoriedade própria à 

pretensão deduzida, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas.

Contrato particular sem assinatura de duas testemunhas não é título 

executivo.

Apelação 151852/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 151852 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (Advs: Dr(a). LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB 

14.469-a/mt, Dr(a). PRISCILA KEI SATO - OAB 15.684-a/mt), APELADO(S) 

- ALAIR FERNANDES DE ABREU (Advs: Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB 8920-b/mt). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO - 

IRRELEVÂNCIA DIANTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO JUNTO À 

CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – 

CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA - INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

 “Em que pese o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

sobre o tema, havendo a exibição do documento com a contestação, 

exaurindo-se a pretensão inicial, não se justifica a extinção do processo, 

por falta de interesse de agir, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da 

economia processual e da instrumentalidade das formas. (...)” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0567.14.007318-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 

15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 

20/02/2017).

A condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente 

quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os 

documentos.

Apelação 150014/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE. Protocolo Número/Ano: 150014 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - EVALDO DA SILVA (Advs: Dr. ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB 8843/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - BANCO 

BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB 13431-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 

385 DO STJ – ANOTAÇÕES POSTERIORES – REFORMA DA SENTENÇA – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO PRESUMIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CABIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

 Para aplicação da súmula n. 385 do STJ as demais inscrição no nome do 

consumidor devem ser anteriores àquela discutida.

 Configurada inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é imperiosa a indenização por danos morais, por 

tratar-se de dano com resultado presumido (“in re ipsa”).

Apelação 144586/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA. Protocolo Número/Ano: 144586 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. APELANTE(S) - DEALMIR SALVADORI (Advs: Dr(a). SERGIO 

LUIZ DO AMARAL - OAB 13120-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

LAIRTO RODRIGUES (Advs: Dr(a). FERNANDO MARQUES DE CAMPOS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 9000212). Relator: Exmo. Sr. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO QUANTO AO 

PAGAMENTO DE PARCELAS DE VEÍCULO FINANCIADO – CONTRATO DE 

GAVETA - ARRENDAMENTO MERCANTIL ANTERIOR INADIMPLIDO – 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO (RESTRIÇÃO NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO, 

DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – IMPEDIMENTO JUDICIAL DE 

TRANSFERÊNCIA - REFERENTE A PROCESSO MOVIDO POR BANCO 

SAFRA, EM FACE DO APELANTE EM 2009 – PEDIDO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDAE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE 

DEMONSTREM A CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA DO APELADO – 

ILIQUIDEZ DO DÉBITO – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 186, 389 E 927, 

TODOS DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO 

DESPROVIDO.

Não há como acolher o pedido formulado na Apelação Cível, quando o 

Magistrado singular, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse e Condenação em Perdas e Danos, fica 

impossibilitado, por ausência de provas, de visualizar o inadimplemento 

quanto às parcelas de veículo financiado, e repassada a obrigação a 

terceiro, no caso, o Apelado, poucos dias depois de determinada a 

apreensão do veículo, da qual não se tem notícia de se ter efetivado.

Também não há como julgar procedente o pedido de rescisão do contrato, 

nem reintegrar o Autor/Apelante na posse do veículo, quando não há 

demonstração da liquidez do débito, mormente porque não há 

demonstração da continuidade da inadimplência por parte do Apelado, 

após a determinação de busca do veículo.

Apelação 142223/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA. Protocolo Número/Ano: 142223 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - OI S. A. (Advs: Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB 

13241-a/mt, Dr(a). ANA TEREZA BASÍLIO - OAB 74802/rj, Dra. MARIA 

LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB 3662/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - WALTER DONIZETI FELIPE (Advs: Dr(a). ALEXANDRE 

CAMPANHÃO - OAB 161491/sp). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DE AÇÕES DA TELEMAT – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – ÔNUS DA 

PROVA – ART. 373, II DO CPC – GRUPAMENTO DE AÇÕES – 

IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – PAGAMENTO - SÚMULA 

DO 371/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da 

personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos 

e obrigações à incorporadora, havendo, portanto, legitimidade passiva da 

Brasil Telecom S/A para responder pelos atos praticados pelas Teles, 

quanto a credores cujo título não tiver sido constituído até o ato de 

incorporação, independentemente de se referir a obrigações anteriores, 

ante a sucessão empresarial (STJ REsp. 1.034.255/RS).

Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações 

em face do descumprimento de contrato de participação financeira firmado 

com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e prescreve 
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nos prazos previstos no artigo 177 do código civil revogado e artigos 205 

e 2.028 do novo código civil (STJ REsp n. 975.834/RS).

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), fica a critério do juiz, 

conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do 

consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados 

ao conjunto fático-probatório dos autos.

O ônus da prova quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do Novo 

CPC.

 O grupamento das ações após a privatização não interfere no valor 

econômico devido pelo direito acionário da parte autora devendo o 

pagamento ocorrer pela forma disposta na Súmula 371/STJ (STJ AREsp 

878891/PR).

Apelação 136302/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/Ano: 136302 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO (Advs: Dr. LUIS FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB 12089-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - LUCEMA RENZ (Advs: 

Dr(a). FÁBIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO - OAB 

900001247). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO MÉDICO DE 

EXAMES – LIMITAÇÃO – PLANO ANTERIOR A LEI 9656/98 – CLÁUSULA 

EXPRESSA – PATOLOGIA COM EXPRESSA COBERTURA – ABUSIVIDADE 

– CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS 

FAVORÁREL AO CONSUMIDOR – ART. 51, §1º, II, DO CDC -FINALIDADE 

DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os antigos planos de saúde, bem como os atuais, possuem 

características e, sobretudo, uma finalidade em comum, o tratamento e a 

segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua 

família ou dependentes.

Aos contratos de plano de saúde, aplica-se o código de defesa de 

consumidor, nos termos da súmula 469 do STJ.

 O art. 51, §1º, II, do CDC, traz que se presume exagerada cláusula 

contratual que restringe direitos ou obrigações fundamentais e inerentes à 

natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 

contratual.

Exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, 

quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do 

segurado, vulnera a finalidade básica do contrato (STJ - AgRg no AREsp 

292.259/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01.08.2013).

Estando a patologia elencada como coberta pelo plano de saúde, os 

procedimentos médicos a ela inerentes e não cobertos, devem estar de 

forma expressa em cláusula de afastamento.

Apelação 126765/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 126765 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Advs: Dra. 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB 10133/MT, Dr(a). FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB 7627- A/MT, Dr(a). JOSÉ JOÃO 

VITALINO COELHO - OAB 18440/MT, Dra. NAIARA EDUARDA BRITO 

SALA - OAB 19200/ MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) - MARIA DO 

ROSÁRIO DE FÁTIMA DE OLIVEIRA FROTA (Advs: Dr(a). FAYROUZ 

ARFOX - OAB 13033/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MARIA DO 

ROSÁRIO DE FÁTIMA DE OLIVEIRA FROTA (Advs: Dr(a). FAYROUZ 

ARFOX - OAB 13033/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Advs: Dra. ANA 

PAULA SIGARINI GARCIA - OAB 10133/MT, Dr(a). FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB 7627- A/MT, Dr(a). JOSÉ JOÃO VITALINO 

COELHO - OAB 18440/MT, Dra. NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB 

19200/ MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSOS DESPROVIDOS. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA 

EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE TRATAMENTO 

“EXPERIMENTAL” – CLÁUSULA LIMITATIVA – EFICÁCIA MITIGADA – 

SÚMULA 469 DO STJ – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – VIABILIDADE 

DAS ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SEM 

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS 

PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS.

 Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de 

julgamento antecipado da lide, quando o Magistrado já possui elementos de 

prova suficientes para dirimir a questão.

 A cláusula que exclui da cobertura os chamados “tratamentos 

experimentais”, sem especificá-los dificulta a compreensão da extensão 

da limitação por parte do consumidor, sendo mitigadas no caso concreto.

 É ilegal a negativa de cobertura por acometimento de doença grave. Os 

contratos de plano de saúde estão abrangidos pelo Código de Defesa do 

Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na 

legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre 

as partes.

 Incorrendo em recusa injustificada do plano de saúde, em razão de risco 

grave de morte e/ou complicações decorrentes da negativa do 

procedimento cirúrgico necessário e recomendado, resta configurado o 

ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais é proveniente de todos 

os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, 

mormente por se tratar de matéria de saúde.

 O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve 

ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes.

Sobre o valor da indenização moral deve incidir correção monetária pelo 

INPC, desde o arbitramento, ou seja, desde a publicação do acórdão, nos 

termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de ilícito contratual, os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação, pelo valor de 1% ao mês, 

conforme art. 405, do CC (STJ, AgRg no REsp: 1445913 SP 

2014/0071704-6, Quarta Turma, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

DJ: 28/04/2015).”

É perfeitamente cabível a fixação de multa para o caso de descumprimento 

de decisão judicial, ademais quando tal descumprimento não possui 

justificativa condizente.

Não é razoável reduzir nem majorar honorários advocatícios, quando 

arbitrados em valor condizentes com os parâmetros legais.

Apelação 124726/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 124726 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA 

GRANDE - DAE/VG (Advs: Dr(a). ARLLON VINICIUS OLIVEIRA DA GAMA - 

OAB 20289/mt, Dr(a). DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB 18359/MT), 

APELADO(S) - MARGARIDA ARAUJO BORBA (Advs: Dr(a). SILBENIA 

CALDAS ABREU - OAB 13337/mt, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO SUSPENSO – BEM ESSENCIAL - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS – CORTE INDEVIDO E INJUSTIFICADO - CONDENAÇÃO POR 

DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS – ARTIGO 20, §4º DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO.

 A suspensão indevida do fornecimento de água, quando comprovada 

ausência de débito, impõe a responsabilização da empresa por danos 

morais.

 Para fixação do quantum indenizatório, devem ser ponderado as 

peculiaridades do caso concreto, sobretudo o grau de culpa e a finalidade 
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de compensação, e em observância ao princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade.

 Compete ao juiz, ao fixar os honorários advocatícios, arbitrar montante 

razoável a fim de remunerar, condignamente, o profissional do direito, sem 

aviltá-lo, observada as regras do § 4º, do artigo 20, do Código de 

Processo Civil.

Apelação 121770/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/Ano: 121770 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - VANDERLÚCIO JOSÉ DOS SANTOS (Advs: Dr(a). 

LARISSA INÁ GRAMKOW - OAB 8.196/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dr. 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB 3056/MT, Dr(a). OUTRO(S)). 

Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE EMENDA À 

INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS 

PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INÉRCIA – 

INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 

267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das 

custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 267, I, do CPC.

Apelação 96240/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 96240 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. APELANTE(S) - 

HIDRO ELETRICA MOURA LTDA (Advs: Dr(a). AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB 15948/mt, Dr. CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB 

14485/mt, Dr. VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB 13955/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA EPP E 

OUTRO(s), APELADO(S) - ANTÔNIO RAMOS CORREIA. Relator: Exmo. Sr. 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA PELA AUTORA 

(267, III, DO CPC/1973) – EQUIVALÊNCIA COM O ARTIGO 485, III, §§ 1º E 

2º DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE 

ADVERSA – AFRONTA AO DISPOSTO NA SÚMULA 240/STJ - RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

A extinção do processo por abandono de causa pela autora, prevista no 

art. 267, inciso III, e § 1°, do CPC/1973, equivalente ao disposto no artigo 

485, III, §§ 1º e 2º do CPC/2015, pressupõe a conjunção de dois requisitos, 

a saber, sua intimação pessoal para que a falta seja suprida no prazo de 

48 horas e requerimento da parte adversa (Súmula 240/STJ). Hipótese em 

que os executados, cientes da demanda, não se manifestaram pela 

extinção do feito executivo por suposta inércia da credora.

Apelação 140690/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JACIARA. 

Protocolo Número/Ano: 140690 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

APELANTE(S) - JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO (Advs: Dr. 

AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB 7103-B/MT, Dr(a). 

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB 13809-a/mt, Dr. JOSÉ 

EDUARDO DE MIRANDA - OAB 5023/mt), APELADO(S) - MANFRIED 

ZAMBARDINO E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). RENATO MARCELINO DOLCE DE 

SOUZA - OAB 5161/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – PROCEDÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE PENHORA DOS PAGAMENTOS DE SACAS DE SOJA, 

CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL INADIMPLIDO – 

PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM RAZÃO DE PROVIMENTO DO PLEITO 

NA AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO MESMO CONTRATO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN 

MORA” – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – 

DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não se verifica a afronta ao princípio da congruência, em razão de utilizar 

como base os fundamentos anteriormente firmados na Ação de Cobrança, 

que mantém estreita relação com estes autos (referente a Cautelar 

Inominada), uma vez que a causa de pedir em ambos os processos diz 

respeito ao Contrato de Arrendamento Rural inadimplido.

Deve ser considerado procedente o pedido formulado na Cautelar 

Inominada que busca a penhora dos pagamentos em sacas de soja, 

conforme disposto contratualmente, restando preenchidos os requisitos 

que justificam tal procedência: “fumus boni iuris”, este decorrente da 

existência e validade do contrato que não foi adimplido; e “periculum in 

mora” este em razão do tempo de inadimplemento e da real possibilidade 

de frustração do pagamento e quitação do débito.

Agravo de Instrumento 153120/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 153120 / 2016. Julgamento: 

14/03/2017. AGRAVANTE(S) - BANCO DO BRASIL S.A. (Advs: Dr(a). 

CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB 18603-b/mt, Dr(a). LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB 16691-a/mt), AGRAVADO(S) - JOSÉ 

REZENDE DA SILVA E OUTRO(s) (Advs: Dr. EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB 13612/MT, Dr. GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB 5957/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AVAL PRESTADO POR 

PESSOA FÍSICA – VALIDADE – DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO 

PROVIDO.

 A nulidade prevista no §3º, art.60 do Decreto Lei167/67 não atinge 

as cédulas de crédito rural, aplicando-se apenas à nota 

promissória rural e à duplicata rural.

 Precedente: “1. É válido o aval prestado por terceiros em Cédulas de 

Crédito Rural, uma vez que a proibição contida no § 3º do art. 60 do 

Decreto-Lei n. 167/1967 não se refere ao caput (Cédulas de Crédito), mas 

apenas ao § 2º (Nota Promissória e Duplicata Rurais). 2. Em casos 

concretos, eventual excesso de garantia poderá ser decotado pelo 

Judiciário quando desarrazoado, em observância do que dispõe o art. 64 

do Decreto-Lei n. 167/1967, segundo o qual "os bens dados em garantia 

assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena 

convencional, despesas legais e convencionais com as preferências 

estabelecidas na legislação em vigor". 3. Recurso especial provido.” (REsp 

1315702/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/03/2015, DJe 13/04/2015)” (destaquei)

Agravo de Instrumento 139421/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 139421 / 2016. Julgamento: 14/03/2017. 

AGRAVANTE(S) - AMBEV - CIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS (Advs: 

Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB 13431-A/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - PÉROLA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA (Advs: Dr. RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB 3882/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA COM FORÇA 

EXECUTIVA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR 

AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - 

PRELIMINAR DE NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA INSATISFAÇÃO EM 

FACE DA DECISÃO – REJEIÇÃO - NOTAS FISCAIS QUE EMBASAM A 

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – MERCADORIA ENTREGUE – VENDA A 

PRAZO – ESTIPULAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS – EMBARGOS 

MONITÓRIOS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – LEGALIDADE DOS 

ENCARGOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE 

COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – 

NECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO 

CIVIL - AGRAVO PROVIDO.

 Não deve ser acolhida a preliminar de negativa de seguimento, em razão 

da ausência de certidão de intimação, quando a tempestividade puder ser 
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aferida por outros meios existentes no processo.

Também não merece prosperar o pleito preliminar de não conhecimento, 

com base na alegação de não exposição de motivos da insatisfação 

contra a decisão, quando se depreende no inicial do agravo que, 

efetivamente, as razões atacam a decisão e seus fundamentos, com o 

objetivo de reformá-la.

Deve fazer parte do cálculo do “quantum debeatur” o valor 

correspondente aos encargos financeiros decorrentes da venda a prazo, 

especialmente quando consta tal encargo na Nota Fiscal com 

demonstrativo de recebimento da mercadoria, ainda mais quando o 

encargo foi reconhecido em sentença transitada em julgado.

“De acordo com o art. 397 do CC, ‘o inadimplemento da obrigação positiva 

e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’. 

Portanto, em se tratando de obrigação positiva e líquida, como no caso em 

questão (dívida comprovada através de notas fiscais com recibo de 

recepção das mercadorias), os juros moratórios incidem a partir do 

vencimento.” (REsp 1367617, Rel. Min. Marco Buzzi, publicação em 

09/04/2015).

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 167221 / 2016

APELAÇÃO Nº 167221/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - FLAVIA MARCONDES DE PAULA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB 14234/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - COOPERATIVA SICOOB METROPOLITANO 

(Advs: Dr(a). LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB 7614/mt, Dr. 

MARIO CEZAR DE LIMA - OAB 6618/MT)

Decisão: Portanto, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO DO APELO, 

nos termos do artigo 1.007 do NCPC (antigo 511). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às demais providências.

 Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1001693-29.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - 116521-/MG (ADVOGADO)

WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR OAB - 230132-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (AGRAVADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

 

RAI Nº 1001693-29.2017.8.11.0000. Vistos, etc... Trata-se de agravo de 

instrumento com pedido de liminar, interposto por JUAREZ DA SILVA, 

contra decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de 

Água Boa/MT, autos nº 1000092-22.2017.811.0021 – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, que indeferiu 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, formulado pelo 

autor incidentalmente na exordial. Assevera ter proposto a ação de 

origem, com o escopo de obrigar a recorrida excluir seus dados pessoais 

dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento 

de que a inserção é arbitrária, pois não houve a celebração de contrato 

que motivasse a negativação de seu nome. Diz ter tomado ciência da 

negativação quando da solicitação de abertura de crédito, para aquisição 

de bem, o que lhe causou estranheza, tendo em vista a inexistência de 

relação contratual com a agravada. Afirma que a manutenção da inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito acarreta “a perda da 

capacidade creditícia”(fls.8), o que influência em seus cotidiano, “pois, em 

uma cidade pequena e do interior, como Água Boa-MT, com menor de 

25.000 (vinte e cinco mil) habitantes, é comum necessitar comprar a 

crédito, inclusive alimentos, remédios etc”(fls.8). Prequestiona, ainda, 

matéria infraconstitucional. Requer, assim, a concessão da tutela de 

urgência, para determinar a recorrida a retirar seus dados pessoais dos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, e 

outros), sob pena de multa diária. Ao final, pelo provimento. É o suscito 

relatório. DECIDO. Para o deferimento da tutela antecipada através do 

recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos 

autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, 

além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma 

Processual. “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e 

distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 

incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir 

efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”; 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Pelos documentos acostados aos autos, 

evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos. Ademais, 

sobressai dos autos ter o agravante noticiado à autoridade às 

circunstâncias da dita arbitrariedade, cf. fls. 46/47-TJMT. Posto isso, 

presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO o 

efeito almejado, para determinar a exclusão dos nomes do recorrente dos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando, assim acertado, até 

que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros 

elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança 

sobre o mérito do recurso. Solicitem-se informações ao Juízo do feito. 

Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazão, no prazo 

legal. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2.017. Des. 

Sebastião BARBOSA FARIAS Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1000724-14.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - 0211648-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL PENAS CASAS (AGRAVADO)

JOSE LOPES DA SILVA (AGRAVADO)

VALDIR MEDEIROS (AGRAVADO)

ANTONIO ZUCAO JUNIOR (AGRAVADO)

JOSEFA PEREIRA DELCARO (AGRAVADO)

LOURIVALDO BARCELOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

ANA FELICIANA DA COSTA (AGRAVADO)

EDUARDO LOOSE (AGRAVADO)

ANSELMO GAUGER (AGRAVADO)

JANIO DE BRITO COSTA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - 12621-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOAO FERREIRA FILHO

 

Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), 

de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por 

instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando 

o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais 

informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, 

inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa 

decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.Intimem-se os 

agravados para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, respondam no 

prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa para fins de 

conhecimento. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1002242-39.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDINA CEZAR DONIN (AGRAVANTE)

ANTONIO ABEL DONIN (AGRAVANTE)

DALILA TEREZINHA DONIN (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - 0011002-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - 7975700-A/MG 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
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Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e mantenho, a priori, 

incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que a 

relatora deste processo formará por ocasião do julgamento de mérito. 

Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 71 da 

Lei 10.741/03, tendo em vista a agravante Ubaldina Cezar Donin, ser 

idosa. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1002237-17.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

REWERSON PATRICK DA SILVA LOUZADA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH OAB - 8428000-A/MT (ADVOGADO)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - 5901-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (AGRAVADO)

Magistrado(s):

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

 

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA, tão 

somente para conceder ao Agravante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Comunique-se, de imediato, o MM. Juiz da causa. 

Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1000531-96.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA BS S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - 15836-/MT (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - 7680-O/MT (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - 5222-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

SAMUEL FRANCO DALIA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOAO FERREIRA FILHO

 

Admito, portanto, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 

1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por 

instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando 

o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais 

informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, 

inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa 

decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Intime-se a 

agravante para que, no prazo de 05 dias, junte ao instrumento recursal 

a(s) cópia(s) da(s) petição(ões) que ensejou(aram) a decisão agravada, 

sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.017), bem como 

identifique os credores interessados (credores trabalhistas) , 

possibilitando, assim, o contraditório sobre as questões aqui discutidas. 

Intimem-se o agravado e os terceiros interessados, aqui, incluídos os 

credores a serem discriminados pela agravante, para que, na forma do 

art. 1.019, II, do NCPC, respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao 

MM. Juiz da causa para fins de conhecimento.Após, à douta Procuradoria 

Geral de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1000978-84.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA CUNHA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - 10765-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (AGRAVADO)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - 0011660-A/MT (ADVOGADO)

UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI OAB - 15227-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

 

Com essas considerações INDEFIRO a tutela recursal.Comunique-se o 

Magistrado singular.Intime-se o agravado para apresentar as 

contrarrazões recursais nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1001674-23.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CILSON DE OLIVEIRA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - 1898900-A/MT 

(ADVOGADO)

JOCELI KUHN OAB - 3913000-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SAVASSA E SILVA (AGRAVADO)

Magistrado(s):

JOAO FERREIRA FILHO

 

Posto isso, embora admitindo a interposição recursal tal como efetivada 

(CPC/15, art. 1.019, “caput”), e por isso recebo e autorizo o 

processamento do agravo por instrumento, e INDEFIRO o pleito de 

antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até 

que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros 

elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito 

pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o 

mérito do recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, 

para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1000907-82.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SERRARIA SAO JOSE LTDA - EPP (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - 15326-O/MT (ADVOGADO)

ALCIR FERNANDO CESA OAB - 17596-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO CESCO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO AUGUSTO SANDRI OAB - 11912-B/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOAO FERREIRA FILHO

 

Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC/2015, 

não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua 

interposição. Intime-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

providências de praxe, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-206 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1002529-36.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S.A. (AGRAVANTE)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AGRAVANTE)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - 

0004676-A/MT (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - 182424-/SP (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - 257198-/SP (ADVOGADO)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - 10765-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 6218-O/MT (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - 17087-O/MT (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - 7950-O/MT 

(ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - 15007-B/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

H G  P A R T I C I P A C O E S  E  I V E S T I M E N T O S  L T D A 

(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 
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(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

FERNANDA KELLY BARBOSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

C H  P A R T I C I P A C O E S  E  I N V E S T I M E N T O S  L T D A 

(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

LUCAS CAMILOTTI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

 

RAI nº 1002529-36.2016.8.11.0000 Vistos, etc... Ao compulsar os autos 

verifico que uma das partes Agravantes, precisamente COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT, peticionou requerendo a desistência do 

recurso (id. 432776): “(...) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT., já devidamente qualificada nos autos do agravo em destaque, por 

intermédio de seu advogado infra-assinado, com endereço profissional 

especificado no rodapé da presente, vem com o devido respeito à ilustre 

presença de Vossa Excelência, ante a transação firmada com o sócio e 

avalista da empresa recuperanda, requerer a desistência do presente 

recurso. (...)”(id. 432776) Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código 

de Processo Civil, homologo a desistência formulada, declarando extinto o 

presente Recurso de Agravo de Instrumento somente em relação à parte 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT . Informe-se ao Juízo de 

Primeira Instância, o teor desta decisão. Transitada em julgado, conclusos 

para julgamento do mérito em relação aos demais Agravantes Intimem-se. 

Cuiabá, 16 de março de 2017. Des. Sebastião Barbosa Farias Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1002293-50.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. S. (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. C. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - 13913-O/MT (ADVOGADO)

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - 3237-B/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. C. S. D. C. (REPRESENTANTE)

M. E. S. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

 

Não se visualiza alteração na situação fática representada pelo binômio 

necessidade/possibilidade (art. 1.695, CC). O réu/agravante é solteiro, 

jovem, vai com 26 anos de idade, frequenta o curso de Administração no 

Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura/ICEC, estagiário de órgão estatal, 

auferindo bolsa de R$ 700,00, mais auxílio transporte de R$ 128,00 (ID 

457091, págs. 05/06). Sua única dependente é a filha menor, ora 

agravada. Ademais, foi designada audiência de conciliação para 

21/03/2017 (ID 457096, págs. 25/27), onde a fixação dos alimentos poderá 

ser revista, uma vez constatada “modificação da situação financeira dos 

interessados” (art. 15, Lei nº 5.478/68). Assim, pelo menos nesse 

momento, não se afigura nítida a probabilidade de provimento do recurso. 

No que se refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível 

reparação, este seria transferido para a alimentanda agravada se o 

agravante obtivesse êxito na suspensão do “decisum” que fixou os 

alimentos provisionais. Logo, é de bom alvitre aguardar a apreciação final 

do recurso pela Câmara Julgadora. Diante do exposto, INDEFIRO a 

almejada suspensividade. Comunique-se ao juízo “a quo”, acerca do teor 

deste “decisum”.Intime-se a agravada para ofertar contrarrazões. 

Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-202 Primeira Câmara Cível

Processo Número: 1002386-13.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - 17563-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - 19397-O/MT (ADVOGADO)

GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - 10298-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela perseguida, para suspender in totum os 

efeitos da decisão guerreada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais 

informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa 

decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.Intime-se o 

agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo da 

causa. Expeça-se o necessário.

Segunda Câmara Cível

Pauta de Julgamento

SEGUNDA SECRETARIA CÍVEL

PAUTA DE JULGAMENTO

 Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Segunda 

Câmara Cível, às 08:30 horas da próxima quarta-feira, ou em sessão 

subsequente, quarta-feira seguinte, se não decorrido o prazo previsto no 

artigo 934 e 935 do CPC/2015.

 PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

01 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003523-64.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: DORVALINO CASANOVA

 Advogado: PAULO VICTOR MAIA OAB: MT20755/O

 AGRAVADO: EUCLIDES NARDINO

Advogado: NEWTON ACUNHA ROCHA OAB: MT5489/B E MARCELO 

FRAGA DE MELLO OAB: MT8166-B

 02 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003113-06.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 Advogado: ANA LUCIA STEFFANELLO OAB: MT4709/B

 AGRAVADO: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME

Advogado: DYOGO COSTA MARQUES OAB: MT11.084, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR OAB: MT19139/O E NILSON JACOB FERREIRA OAB: 

MT9845/O

 03 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003854-46.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS DA SILVA e outros

 Advogado: ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB: MT17811/O

 AGRAVADO: RUBENS MAIA e outros

Advogado: DARUICH HAMMOUD OAB: MT8101/B

 04 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002833-35.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: JOAO FELIX DIAS

 Advogado: LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB: MT12244/B-B

 AGRAVADO: JUCINEIA DA SILVA MARCAL

Advogado: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB: MTA0012198

 05 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001475-35.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: WAKTON FERNANDES SILVA

 Advogado: TIAGO CANAN OAB: MT9180/O

 AGRAVADO: TARCISIO CARDOSO TONHA

Advogado: TARCISIO CARDOSO TONHA OAB: MT3573/B

 06 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003397-14.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

 Advogado: PABLO JOSE MELATTI OAB: MT11096/O, FERNANDA PAREJA 

OLIVEIRA OAB: MT9020/O

 AGRAVADO: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Advogado: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA OAB: ES160B

 07 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001615-69.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: MARIA NADIR ALVES DA SILVA MARQUES

 Advogado: FABIANA FRIGERI JANDREY OAB: MTA0011109

 AGRAVADO: SILVIO GERALDO MIRANDA e outros (2)

Advogado: DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB: MT17.329-O

08 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001815-76.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: EDMILSON MOURA PACHECO e outros

 Advogado: JOCIMAR FERREZ OAB: MT18766/O E ADRIANO JOSE DA 

SILVA OAB: MT15745/O

 AGRAVADO: DIRCEU GASPERIN

Advogado: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB: MT7437/O E ANDREIA 

CRISTINA MEDEIROS OAB: MT9831/O

 09 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003315-80.2016.8.11.0000 - PJE
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AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 Advogado: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB: PR14352

 AGRAVADO: ROQUE LAZARI e outros

Advogado: GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB: MT11436/O E 

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB: MTA0012900-O

 10 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002746-79.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: YEZA GALESKI e outros

 Advogado: RICARDO BUSS SONNENBERG OAB: MT18389/O

 AGRAVADO: WAGNER ERHARTER

Advogado: SHIRLENE BENITES OAB: MT16211/O

 11 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003210-06.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: INACIO JOSE WEBLER

 Advogado: INDIAMARA CONCI OAB: MT10888 E SAMANTHA BALTIERI 

CARVALHO OAB: MT16152/A

 AGRAVADO: PAULO JUAREZ TAMIOZZO

12 - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002784-91.2016.8.11.0000 - 

PJE

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 Advogado: ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB: MTA0005403 E ANNE 

CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB: MT5793/O

 AGRAVADO: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado: CELSO MARCON OAB: MTA0011340 E FLAVIA BUMLAI 

ALVES PINTO

 13 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003391-07.2016.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTE: ROSILEI VIDAL GRIEBEL MOMBELI e outros

 Advogado: JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB: MT22011/O

 AGRAVADO: VICENTE LUZ FILHO e outros

Advogado: ADAIANE TONHA GALVAO OAB: MT10130/O E JATABAIRU 

FRANCISCO NUNES OAB: MT4903/O

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Segunda 

Câmara Cível, às 08:30 horas da próxima quarta-feira, ou a sessão 

subsequente, quarta-feira seguinte, se não decorrido o prazo previsto no 

artigo 934 e 935 do CPC/2015.

Agravo de Instrumento 112906/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 112906 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

AGRAVANTE(S): ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB 

13.251/MT

AGRAVADO(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIO RIVELLI - OAB 297608/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 117683/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 117683 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

AGRAVANTE(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO - OAB 

10200-B/MT

              Dr(a). LUCAS LIMA RIBEIRO - OAB 24950/DF

              Dr(a). MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - OAB 61424/RJ

              Dr. MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB 6811-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): JOSE ANTONIO RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr(a). GIOVANI HERMINIO TOME - OAB 10437-B/MT

Agravo de Instrumento 126368/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE QUERÊNCIA.

 Protocolo Número/Ano: 126368 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

AGRAVANTE(S): ADRIANO ANSELMO PEZZINI

ADVOGADO(S): Dr(a). SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB 

12972-A/MT

              Dra. CAMILA ALEXANDRA UBIALLI STANISZEWSKI - OAB 

13401/mt

AGRAVADO(S): BANCO JOHN DEERE S. A.

ADVOGADO(S): Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB 13994/MT

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 8184-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 136879/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE PORTO DOS GAÚCHOS.

 Protocolo Número/Ano: 136879 / 2016

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

AGRAVANTE(S): GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB 

182961/SP

              Dr. JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB 62724/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): CARGIL AGRICOLA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. GERSON LUÍS WERNER - OAB 6298-A/MT

              Dra. DANIELA SEEFELD WERNER - OAB 7839-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 139827/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE POXORÉO.

 Protocolo Número/Ano: 139827 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

AGRAVANTE(S): ISMERINA VIEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO(S): Dr(a). ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB 16181-O/MT

AGRAVADO(S): PERCI TOMAZI DALLA NORA E SUA ESPOSA

ADVOGADO(S): Dra. SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB 7366/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 69121/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 69121 / 2014

RELATOR: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

APELANTE(S): EDINALDO MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. SIMEI DA SILVA BARROS - OAB 11968/MT

APELADO(S): ITAÚ SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI - OAB 5736/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 26948/2015 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS.

 Protocolo Número/Ano: 26948 / 2015

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): MARCIO CORREA LOPES

ADVOGADO(S): Dr. JORGE BALBINO DA SILVA - OAB 3063-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A. - CEMAT

ADVOGADO(S): Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB 

3127-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 65812/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 65812 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): FRIGORÍFICO MARGEN LTDA E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). SIMAR OLIVEIRA MARTINS - OAB 35.893/GO

              Dra. NAYARA ANDRÉA PEU DA SILVA - OAB 8460/MT

APELADO(S): HEDIMILTON ALVES E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. ANTÔNIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR - OAB 

3652-A/MT

Apelação 124007/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 124007 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): OI MÓVEL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB 13245-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB 

14895/MT

Apelação 136691/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE NOVA 

MUTUM.

 Protocolo Número/Ano: 136691 / 2016

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): GIOVANI MAFFINI

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRE BORGES SANTOS - OAB 12558/MT
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              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MANOEL GOMES NETO

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ NILTON GOMES - OAB 22118/GO

Apelação 144352/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ARIPUANÃ.

 Protocolo Número/Ano: 144352 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): CICLO CAIRU LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ ÂNGELO DE ALMEIDA - OAB 0309/RO

              Dr(a). DANIELE PONTES ALMEIDA - OAB 2567/RO

APELADO(S): MERCANTIL HAGATA LTDA

ADVOGADO(S): Dr. JÚLIO CÉSAR PILEGI RODRIGUES - OAB 7437/MT

Apelação 159565/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 159565 / 2016

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): CLEUZA DIAS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ GRANJA DE SOUZA - OAB 12.343/MT

APELADO(S): ROMEL LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). DECIO ARANTES FERREIRA - OAB 5920/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 160964/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 160964 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): J. H. LIMA GOES - ME

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB 

26534/MT

APELADO(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB 4032/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 161589/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ.

 Protocolo Número/Ano: 161589 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): JOÃO BATISTA VIDORI

ADVOGADO(S): Dr. ARY FRUTO - OAB 7229-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB 13431-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 168962/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 168962 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S. A. E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB 16377/MT

              Dr(a). FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB 16846-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ANTÔNIO JOSÉ RAMOS

ADVOGADO(S): Dr. ALTAIR BALIEIRO - OAB 13946/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 168980/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 168980 / 2016

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): VITÓRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB 9724-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): GIVANILDO BATISTA SILVA

ADVOGADO(S): Dra. REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB 3659-A/MT

Apelação 171271/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 171271 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELANTE(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB 

15249/MT

              Dr(a). RENATA SCHOENWETTER FRIGO - OAB 250881/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): DARLAN ROBERTO PEZZINI

ADVOGADO(S): Dr. SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB 3556-B/MT

              Dr(a). TIAGO CANAN - OAB 9180/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 174046/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 174046 / 2016

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, 

REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE GEANE ULBERG DANTAS 

SCHIMITH

ADVOGADO(S): Dr(a). GLÁUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB 8161/MT

APELADO(S): RONDOMAQ - MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - OAB 

15735/MT

Apelação 178819/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 178819 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELANTE(S): E. L. U.

ADVOGADO(S): Dr. ROGÉRIO LAVEZZO - OAB 5709/MT

              Dr. SÍLVIO LUIS TIETZ - OAB 7809/MT

APELADO(S): T. U., REPRESENTADA POR SUA MÃE M. G. C.

ADVOGADO(S): Dr(a). DIEGO LUIZ DA SILVA - OAB 16561/MT

Apelação 179857/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 179857 / 2016

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). DANIEL BRANCO BRILLINGER - OAB 296405/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): MARIA DE LOURDES AGUIAR DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dra. MÔNICA BALBINO CAJANGO- DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001182

APELADO(S): MARIA DE LOURDES AGUIAR DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dra. MÔNICA BALBINO CAJANGO- DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001182

APELADO(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). DANIEL BRANCO BRILLINGER - OAB 296405/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 1979/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 1979 / 2017

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): JAIME FAZOLO

ADVOGADO(S): Dr. RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB 14169/MT

              Dra. ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - OAB 20291/ MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABÁ

ADVOGADO(S): Dr(a). JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB 

12923/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 2133/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 2133 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): BANCO BMG S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB 16227-A/MT

              Dr(a). ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB 

78069/MG

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): DIONÍZIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. DEMÉRCIO LUIZ GUENO - OAB 11482-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): DIONÍZIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. DEMÉRCIO LUIZ GUENO - OAB 11482-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO BMG S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB 16227-A/MT

              Dr(a). ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB 

78069/MG
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              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 2428/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 2428 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB 12333/mt

              Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 8506-a/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): DITAMAR FRANCISCO GOES

ADVOGADO(S): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO - OAB 12.790-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): DITAMAR FRANCISCO GOES

ADVOGADO(S): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO - OAB 12.790-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BRADESCO SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB 12333/mt

              Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 8506-a/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 5028/2017 -  C lasse:  CNJ-198  COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 5028 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr(a). ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - OAB MT 

15.318 - A/

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ALTINA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. BRUNO GARCIA PERES - OAB 14280-B/MT

              Dr(a). FABIO DORILEO - OAB 2

Apelação 6786/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 6786 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): DARIO DE CARVALHO

ADVOGADO(S): Dr. JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB 7948/MT

APELADO(S): JUSSARA HACK

APELADO(S): AGNALDO PORTILHO SOBRINHO

APELADO(S): ROBERTO DE TAL

APELADO(S): NEGUINHO DE TAL

APELADO(S): MARCELO DE TAL

Apelação 9633/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 9633 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI - OAB 3056/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): LUKAS MEIRELLES VELASCO VENTURA

ADVOGADO(S): Dr(a). SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - OAB 16461/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 9730/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 9730 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): MARLI MACHADO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dra. OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900105

APELADO(S): JURADIR FRANCISCO BATAIELO

ADVOGADO(S): Dra. JANETE DIAS PIZARRO - OAB 5471-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 11204/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 11204 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): WAGNER ALVES DE SANTANA

ADVOGADO(S): Dr. WMARLEY LOPES FRANCO - OAB 3353/MT

APELADO(S): REGINA CELIA CORTES

Apelação 17364/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 17364 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): GERALDO ALVES FERREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB 16113/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB 12903/MT

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 8184-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 18660/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 18660 / 2017

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

APELANTE(S): DARCI GODINHO

ADVOGADO(S): Dr(a). MARIA LUZIANE RIBEIRO - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB 100122

APELADO(S): BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). GIULIO ALVARENGA REALE - OAB 15484-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 19233/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 19233 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO 

DPVAT S.A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 

8506-a/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EZEQUIAS RIALTO MENDES

ADVOGADO(S): Dr. VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB 11439/MT

Apelação 19767/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 19767 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): APARECIDO SOARES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ADENILSON SEVERINO MARTINS - OAB 9807/MT

APELADO(S): BV FINANCEIRA S. A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). GIULIO ALVARENGA REALE - OAB 15484-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 19988/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 19988 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): ADONIS PACHECO SAMPAIO

ADVOGADO(S): Dra. ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB 6911/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO BMG S.A

ADVOGADO(S): Dr(a). ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - 

OAB 78069/MG

              Dr(a). BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - OAB 

84400/MG

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 20474/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TAPURAH.

 Protocolo Número/Ano: 20474 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): ALEX DION DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB 11068-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): VANESSA DE PAIVA BARRA RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr. EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR - OAB 

7044-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 20812/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 20812 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): RAFAEL COURA RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr(a). HILONÊS NEPOMUCENO - OAB 14764-B/MT

APELADO(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB 12903/MT

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 8184-A/MT
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              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 21103/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 21103 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): N. V. M. O. REPRESENTADA POR SUA MÃE ANA PAULA 

MOURA ROCHA

ADVOGADO(S): Dr. CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - OAB 12.198-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HOSPITAL SANTA HELENA - SOCIEDADE HOSPITALAR 

CUIABANA S/A

ADVOGADO(S): Dr(a). FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB 17251/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MUNIL DA SILVA TAQUES

Apelação 22804/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 22804 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): ELZA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB 

13947/MT

APELADO(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB 7413/MT

              Dr(a). CARLA DENES CECONELLO - OAB 8840-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL. 

(Opostos nos autos do(a) Apelação 93007/2016 - Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 157665 / 2016

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI - OAB 5736/MT

EMBARGADO: ANTÔNIO GENILSON DE SOUSA

ADVOGADO(S): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO - OAB 12.790-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 149645/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 172879 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

EMBARGANTE: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB 9552/MT

EMBARGADO: JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB 8872/MT

EMBARGADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB 138436/sp

              Dr(a). FERNANDA FERREIRA - OAB 14341/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 149645/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 174117 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

EMBARGANTE: JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA

EMBARGADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB 138436/sp

              Dr(a). FERNANDA FERREIRA - OAB 14341/MT

EMBARGADO: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB 9552/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 153738/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 179126 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB 

12009/MT

              Dr(a). COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB 

355/MT

              Dr. JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB 9172-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dr. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - OAB 

1887/MT

EMBARGADO: ELIANA APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB 6605/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 141403/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 2818 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: AUGUSTO DUNCK E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - OAB 

11954-b/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 

12208-A/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. (Opostos nos autos do(a) Apelação 136282/2016 - Classe: 

CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 4032 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB 14870/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S. A. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB 16377/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE. (Opostos nos autos do(a) Apelação 

98072/2016 - Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 5731 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). LUIS CELSO CECÍLIO LEITE RIBEIRO - OAB 

173318/SP

              Dr. PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB 6571/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO

ADVOGADO(S): Dr. LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB 3504-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 159226/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 15370 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB 

14690/MT

              Dr(a). ELOIR JOSÉ DALL´AGNOL - OAB 42138/RS

EMBARGADO: BONICONTRO E BONICONTRO LTDA. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB 8718/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 164952/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 16079 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

ADVOGADO(S): Dr. GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB 

6668/MT

EMBARGADO: BANCO CATERPILLAR S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). CLEUZA ANNA COBEIN - OAB 30650/SP

              Dr(a). DARCI NADAL - OAB 30731/SP

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 166362/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 16697 / 2017
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RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - OAB 

335279/SP

              Dr(a). HENRIQUE DE DAVID - OAB 84740/RS

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

ADVOGADO(S): Dra. PAOLA RISQUES - OAB 18316 / MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 153721/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 16760 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: IVONETE INEZ PALUDO BURTET E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB 

7720-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB 14258-A/MT

              Dr(a). JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB 19081-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 177870/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 18959 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED CUIABÁ

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB 

12009/MT

              Dr(a). COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB 

355/MT

              Dr. JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB 9172-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: F. S. B., REPRESENTADA POR SEU PAI JOSIMAR BIASIN 

DE MORAES

ADVOGADO(S): Dr(a). ROGERIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 90014237

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 170100/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 19107 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: ANTONIO LASCH

ADVOGADO(S): Dr. GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB 12642/MT

              Dr(a). ANTONIO SANTANA NESTORIO - OAB 18406-A/MT

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB 15013/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 137566/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 19335 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB 9925-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

ADVOGADO(S): Dr. HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES 

- OAB 24720/GO

              Dr(a). MARCELO SOUZA DE BARROS - OAB 31153/GO

EMBARGADO: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

ADVOGADO(S): Dr. HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES 

- OAB 24720/GO

              Dr(a). MARCELO SOUZA DE BARROS - OAB 31153/GO

APELADO(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB 9925-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES. (Opostos nos autos do(a) Apelação 

174423/2016 - Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 20584 / 2017

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMBARGANTE: ELPIDIA FRANCISCA DE AZEVEDO

ADVOGADO(S): Dr(a). SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB 4.960-MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - OAB 171.646/SP

              Dr(a). MARILENE EVANGELISTA MARTINS - OAB 17602/GO

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB

Agravo - Classe: CNJ-1208 COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. (Interposto nos autos do(a) Apelação 139026/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 168633 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

AGRAVANTE(S): MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB 4960/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MARILENE EVANGELISTA MARTINS - OAB 

17.602/GO

              Dr(a). ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - OAB 171.646/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB

Agravo - Classe: CNJ-1208 COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. (Interposto nos autos do(a) Apelação 153040/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 168634 / 2016

RELATOR: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

AGRAVANTE(S): BENEDITO DEODATO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB 4960-o/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MARILENE EVANGELISTA MARTINS - OAB 

17602/GO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB

Agravo - Classe: CNJ-1208 COMARCA CAPITAL. (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 103537/2016 - Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 22317 / 2017

RELATOR: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

AGRAVANTE(S): J. M. R. F.

ADVOGADO(S): Dr(a). JAMES ROOSEVELT SANTOS AMORIM - OAB 

15635-O/MT

AGRAVADO(S): A. O. G. R., REPRESENTADA POR SUA MÃE P. O. G.

ADVOGADO(S): Dr(a). THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB 11752/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

SEGUNDA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de 

Março de 2017.

Acórdão

Apelação 139986/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE. Protocolo Número/Ano: 139986 / 2016. Julgamento: 

01/02/2017. APELANTE(S) - TRANSCARMO AGROPECUÁRIA LTDA 

(Advs: Dr(a). EMANUEL BRAZ DA SILVEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELANTE(S) - JULIANA DO COUTO RIBEIRO MICLOS E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). JOAQUIM LUIZ DA SILVEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTRO(s) (Advs: Dr. LUIZ ORIONE 

NETO), APELADO(S) - ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL E OUTRA(s) 

(Advs: Dra. LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D´AVILA). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE 

OPOSIÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO – PRELIMINAR NULIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA 

PARTE REQUERIDA – NÃO ACOMPANHAMENTO DO ATO JUDICIAL - 
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VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

SENTENÇA ANULADA – CERCEAMENTO OCORRIDO – RECURSO 

PROVIDO.

 O artigo 431-A do CPC/73, atual art. 474 do Código de Processo Civil, 

estabelece que: "as partes terão ciência da data e local designados pelo 

juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova". No 

presente caso de perícia in loco, por tratar-se de ação reivindicatória e 

ação de oposição; a intimação válida é indispensável, pois, consiste direito 

das partes ao acompanhamento do trabalho do expert a fim de que 

possam certificar-se do devido cumprimento do ato para o qual foi 

designado o perito eis que, em assim não ocorrendo, mitigado se torna o 

contraditório; inclusive, quanto ao questionamento da capacidade 

técnica-cientifico do perito indicado e sua eventual substituição, e 

principalmente, a apresentação de quesitos suplementares.

Apelação 140182/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE. Protocolo Número/Ano: 140182 / 2016. Julgamento: 

01/02/2017. APELANTE(S) - TRANSCARMO AGROPECUÁRIA LTDA 

(Advs: Dr(a). EDVALDO DA SILVA LINHARES NETTO, Dr(a). EMANUEL 

BRAZ DA SILVEIRA), APELADO(S) - JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. LUIZ ORIONE NETO, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) 

- ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL E OUTRA(s) (Advs: Dra. LOURENA 

VIEIRA DE OLIVEIRA D´AVILA). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE 

OPOSIÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO – PRELIMINAR NULIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA 

PARTE REQUERIDA – NÃO ACOMPANHAMENTO DO ATO JUDICIAL - 

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

SENTENÇA ANULADA – CERCEAMENTO OCORRIDO – RECURSO 

PROVIDO.

 O artigo 431-A do CPC/73, atual art. 474 do Código de Processo Civil, 

estabelece que: "as partes terão ciência da data e local designados pelo 

juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova". No 

presente caso de perícia in loco, por tratar-se de ação reivindicatória e 

ação de oposição; a intimação válida é indispensável, pois, consiste direito 

das partes ao acompanhamento do trabalho do expert a fim de que 

possam certificar-se do devido cumprimento do ato para o qual foi 

designado o perito eis que, em assim não ocorrendo, mitigado se torna o 

contraditório; inclusive, quanto ao questionamento da capacidade 

técnica-cientifico do perito indicado e sua eventual substituição, e 

principalmente, a apresentação de quesitos suplementares.

SEGUNDA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de Março 

de 2017.

BELª. NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO

Diretora do Departamento da Segunda Secretaria Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-202 Segunda Câmara Cível

Processo Número: 1002172-22.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - 9988-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - 4735-O/MT (ADVOGADO)

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - 644-/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

 

Intimação aa Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, 

preferencialmente, dos últimos seis meses, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-202 Segunda Câmara Cível

Processo Número: 1001361-62.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONIR ZONTA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - 1486400-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - 10962-B/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVANIA TEREZINHA PIERDONA ZONTA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

 

CONCLUSÃO DA DECISÃO: "...Desta forma, indefiro o pedido de 

reconsideração e mantenho a decisão em todos os seus termos. Intimação 

ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta, nos termos do art. 

1.019, II do CPC.

Decisão Classe: CNJ-202 Segunda Câmara Cível

Processo Número: 1001812-87.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - 33150-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DAS FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. A. 

(AGRAVADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAIS FILHO

 

CONCLUSÃO DA DECISÃO: "...Com estas considerações, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a permanência dos autos no 

Juízo de Origem, a quem compete analisar, provisoriamente, as medidas 

de caráter urgente até final resolução deste litígio recursal."

Terceira Câmara Cível

Acórdão

Remessa Necessária 148542/2016 - Classe: CNJ-199 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 148542 / 2016. Julgamento: 13/02/2017. 

INTERESSADO(S) - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA (Advs: Dr(a). JOSEMAR 

ESTIGARIBIA, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - 

PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU 

A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ATO 

ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – ICMS - 

CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE - MERCADORIAS PROVENIENTES DE 

OUTROS ESTADOS – AQUISIÇÃO NÃO PRESENCIAL - APLICAÇÃO DO 

REGULAMENTO DO ICMS DEC. MT Nº 312/2011 - RECOLHIMENTO DE 

DIFERENÇA DE ALÍQUOTA – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO 

DA LEGALIDADE – ADIN Nº 4713 STF – PRECEDENTES TJMT - ORDEM 

CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – ORDEM MANTIDA.

In casu, é indevida a incidência de diferença de ICMS sobre mercadorias 

adquiridas de forma não presencial por consumidor não contribuinte do 

ICMS, não se aplicando o Art. 398-Z-5 do Dec. MT nº 312/2011, face o 

julgamento pelo STF da ADIN nº 4713, proposta pela Confederação 

Nacional do Comércio e da Indústria, que decidiu “O ICMS incidente na 

aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial 

(internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte 

do tributo não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não 

favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado 

pelos arts. 155, § 2º, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88.” Ordem 

concedida. Sentença ratificada. Ordem mantida.

TERCEIRA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de Março 

de 2017.

Belª SILBENE NUNES DE ALMEIDA
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Diretora da Terceira Secretaria Cível

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 102089 / 2016

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 102089/2016 (OPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 98764/2015 - CLASSE: CNJ-202) 

COMARCA DE SORRISO

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PATRYCK 

DE ARAÚJO AYALA - PROCURADOR GERAL DO ESTADO - OAB 

9001391), EMBARGADO - TELES PIRES TRANSPORTES LTDA. (Advs: 

Dr(a). AMANDA GABRIELA GEHLEN - OAB 19506/MT, Dr. ANTÔNIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB 6565/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

TELES PIRES TRANSPORTES LTDA.

 D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C ATrata-se de Embargos de Declaração 

com pedido de efeitos modificativos opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, apontando omissão no acórdão de fls. 531/535-TJ, que deu 

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 98764/2015, 

interposto pela embargada TELES PIRES TRANSPORTES LTDA., para 

determinar a suspensão da exigibilidade do Termo de Intimação nº 

8326200034201130.O embargante alega que não foram enfrentados todos 

os argumentos apresentados na contraminuta, também utilizados pelo juízo 

a quo para indeferir a antecipação da tutela em favor da 

embargada.Afirma que demonstrou a inaplicabilidade do instituto da 

decadência no caso concreto, bem como que a embargada não possuía 

imunidade de ICMS para exportação, justamente diante da ausência de 

comprovação da operação por meio da Nota Fiscal de Exportação.Requer 

o provimento dos embargos, com a consequente reforma do acórdão para 

negar provimento ao agravo de instrumento.Decido.De acordo com o 

embargante, o acórdão foi omisso, pois não analisou todos os pontos 

trazidos em contraminuta.A decisão monocrática não foi omissa, aliás, 

cumpre anotar que a mesma foi proferida à luz do CPC/1973, quando não 

havia necessidade de se abordar todas as teses suscitadas pelas 

partes.Além disso, por se tratar a decisão embargada de agravo de 

instrumento, a análise se ateve ao acerto ou não da decisão singular que, 

naquele momento, pelos fundamentos expostos às fls. 531/535-TJ, diante 

da documentação trazida pela embargada, o agravo foi provido para 

determinar a suspensão da exigibilidade até o julgamento de mérito da 

ação anulatória.Nesse contexto, verifica-se que a ação anulatória que 

originou o agravo de instrumento que se pretende processar através dos 

presentes aclaratórios foi sentenciada pelo juízo singular na data de 

13/7/2016, tendo sido julgados improcedentes os pedidos da 

autora/embargada, conforme se verifica no andamento processual do 

sistema PRIMUS, nos seguintes termos:“[...] Ante ao exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedido constantes 

na inicial e, via de consequência julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 6º do artigo 85 do NCPC.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário.Após os prazos recursais, não havendo requerimento da 

parte interessada, levem-se os autos arquivo com as anotações e baixas 

de estilo, inclusive na distribuição.P. R. I. [...]”Dessa forma, ocorreu a 

perda do objeto do próprio agravo de instrumento, ocasionando a 

prejudicialidade do presente recurso.Nesse sentido:“PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA 

CAUTELAR DE SEQUESTRO – SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE DECISÃO 

DE MÉRITO PELO JUÍZO SINGELO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - 

PERDA DO OBJETO.Havendo julgamento da Medida Cautelar de Sequestro, 

ocorrerá a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual 

exaure-se o objeto da Agravo e consequentemente dos Embargos de 

Declaração, haja vista que este, esta atrelado ao Agravo de Instrumento.” 

(ED, 18087/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014)“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – 

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – 

JULGAMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Por ensejar a 

perda do objeto, a superveniência de sentença, que resolva o mérito da 

questão, torna prejudicado o julgamento do recurso de agravo condizente, 

apenas, com a decisão liminar.” (AI, 24273/2014, DES.ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 07/07/2014)Ante o exposto, nos 

termos do art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO o presente recurso, 

ante sua patente prejudicialidade. Intimem-se, comunicando-se o juízo de 

1º Grau. Após, arquivem-se com as devidas baixas.Cuiabá, 17 de março 

de 2017.Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito Convocada – 

Relatora

 Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 50642 / 2016 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

50642/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE SORRISO (Advs: Dr. EDIVANI 

PEREIRA SILVA - OAB 10235/MT, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

MARCOS MORAES DA SILVA (Advs: Dr(a). MARCO AURÉLIO 

SAQUETTI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001301)

Decisão: Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que 

impede a apreciação de mérito do presente recurso, ante a perda do 

objeto, nego-lhe seguimento por estar manifestamente 

prejudicado, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil 

(1973) c/c art. 51, VII do RITJMT.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 15583 / 2017 APELAÇÃO Nº 15583/2017 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE ALTA FLORESTA APELANTE(S) - 

CREA / MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA & 

AGRONOMIA (Advs: Dr(a). HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - OAB 

7285/mt, Dr(a). ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB 11291/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - FLOR DO SERTÃO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). LUIS AUGUSTO CUISSI 

- OAB 14.430-a/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Assim, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para 

apreciar o recurso e, via de consequência, declino da Competência para o 

Tribunal Federal da 1ª Região, para onde deverá ser encaminhado o 

presente recurso, com fulcro no artigo 109, I da Carta Magna e artigo 51, 

XLIX do RITJMT.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 10974 / 2016 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

10974/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE SORRISO (Advs: Dr(a). FLAVIO 

HENRIQUE DE FREITAS - OAB 15741/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que 

impede a apreciação de mérito do presente recurso, ante a perda do 

objeto, nego-lhe seguimento por estar manifestamente 

prejudicado, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil 

(1973) c/c art. 51, VII do RITJMT.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001584-15.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - 10718-O/MT (ADVOGADO)

DARI LEOBET JUNIOR OAB - 21919-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o 

vício da falta de peças obrigatórias e documentos, em atendimento ao 

parágrafo único do artigo 932 c/c com o artigo 10, ambos do novo 

ordenamento processual civil.

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1002250-16.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO (AGRAVANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - 6658-O/MT (ADVOGADO)

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - 18378-O/MT (ADVOGADO)

ADILIO HENRIQUE DA COSTA OAB - 10327-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1002250-16.2017.8.11.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH GOMES PEREIRA 

MACHADO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOBRES Vistos, etc. Conforme 

preceitua o artigo 1.017 do código de Processo Civil Vigente, a inicial do 

recurso de agravo de instrumento deverá ser instruída, obrigatoriamente, 

com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a 

decisão agravada, da decisão agravada, da certidão da respectiva 

intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, das 

procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, e 

do comprovante do pagamento das custas do preparo recursal. Na 

hipótese, observa-se que o Agravante não colacionou aos autos cópia da 

petição inicial, da decisão agravada e nem a certidão de intimação, de 

forma que se mostra necessária à regularização dos citados vícios, com a 

aplicação do §3º, do citado art. 1.017 c/c art. 932 do mesmo diploma legal, 

que assim preceitua: Art. 1.017 [...] § 3º Na falta da cópia de qualquer 

peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade 

do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, 

parágrafo único. Art. 932 [...] Parágrafo único. Antes de considerar 

inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao 

recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação 

exigível. Diante do exposto, determino a intimar da parte Agravante para 

que sane os apontados vícios no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

inadmissibilidade do presente recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de março de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001898-92.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - 4501-O/MT 

(ADVOGADO)

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - 14361-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - 5709-O/MT (ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - 3229000-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1001898-92.2016.8.11.0000 AGRAVANTE: GRIFORT INDÚSTRIA E 

SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA. AGRAVADO: 

MUNICÍPIO DE COLÍDER Vistos, etc. Tendo em vista a ausência de cópia da 

decisão agravada, peça obrigatória para o conhecimento do Agravo, nos 

termos do art. 1.017, I, do CPC/2015 e, atendendo ao disposto no artigo 

1.017, § 3º, c/c o artigo 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sane o vício 

existente e complemente, querendo, a documentação exigível. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, volte-me o processo concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15 de março de 2017. Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001959-16.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARA JOSISLENY PEIXOTO DANTAS OAB - 35352-/DF (ADVOGADO)

SARA KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI OAB - 37185-/DF (ADVOGADO)

JULIANNA CRISTHINA NEVES DE SOUSA OAB - 33401-/DF (ADVOGADO)

NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA OAB - 44136-/DF (ADVOGADO)

KARLA DA SILVA LIMA OAB - 27776-/DF (ADVOGADO)

GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA OAB - 17552-/GO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - 8787-B/MT (ADVOGADO)

FABIO ALVES DONIZETI OAB - 12674-O/MT (ADVOGADO)

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES OAB - 14143-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 

1001959-16.2017.8.11.0000 AGRAVANTE: CAMPANHA NACIONAL DE 

ESCOLAS DA COMUNIDADE AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUARA Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento 

apresentado por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade contra a 

decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca 

de Juara, que, nos autos da Ação Reivindicatória proposta pelo Município 

de Juara em desfavor da Agravante, vislumbrando presentes os 

requisitos previstos no artigo 311, IV, do NCPC, deferiu o pedido de tutela 

provisória, para determinar a imediata imissão do Agravado/Requerente na 

posse do imóvel descrito na Lei Municipal nº. 435/91, como consequência 

do descumprimento do encargo. Determinou, ainda, a averbação da ação 

às margens da matrícula do imóvel, visando dar conhecimento erga 

omnes. Inicialmente, a Agravante requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, ao argumento de que é associação civil de fins não 

econômicos, reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº. 

36.505/54 e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência social, portanto, filantrópica, merecedora das benesses da 

Justiça Gratuita. É o relatório. Decido. Postula a Agravante a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando ser uma associação civil 

sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública pelo Decreto n.º 

36.505/54 e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social. Cumpre destacar que a Corte Especial do STJ 

consolidou entendimento, por meio de súmula 481, publicada em 

1º-8-2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, 

apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir 

capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber: Súmula 

481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. A simples alegação da Agravante, de que é 

entidade beneficente e sem fins lucrativos e que o pagamento de custas e 

despesas processuais comprometerá o desenvolvimento das atividades, 

não serve, por si só, como meios de prova aptos à necessária e concreta 

demonstração de impossibilidade de arcar com tais encargos. Assim, cabe 

à Agravante comprovar documentalmente que não possui condições 

materiais para arcar com as custas do processo, sem prejuízo das suas 

atividades. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. 

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR A 

IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 

SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" 

(Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, Relator: Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/3/2014, T4 - QUARTA 

TURMA) [Destaquei]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA OU BENEFICENTE. 

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 

481/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se fixou no 

sentido de que a concessão do benefício da justiça gratuita somente é 

possível mediante a comprovação da insuficiência de recursos. (...). 2. 

Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 504.575/RJ, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJE 

11/6/2014). [Destaquei] Desse modo, é imprescindível a demonstração da 

incapacidade financeira para arcar com o ônus do acionamento da 

máquina judiciária. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar 

ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 
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próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

Agravante deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) balancete dos últimos exercícios 

financeiros; b) cópia de holerite dos últimos três meses; c) Declaração de 

Imposto de Renda do último ano. Com essas considerações, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o autor comprove a condição de 

hipossuficiência. Intime-se. Cuiabá (MT), 15 de março de 2017. Desa. 

Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001725-34.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA (AGRAVANTE)

SERGIO DE ARRUDA COSTA MACEDO (AGRAVANTE)

TELMO HEGELE JUNIOR (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - 1432500-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL IESES 

(AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1001725-34.2017.8.11.0000 

AGRAVANTES: SERGIO DE ARRUDA COSTA E MACEDO E OUTROS 

AGRAVADO: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL - 

IESES Vistos, etc. Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

interposto por SERGIO DE ARRUDA COSTA E MACEDO E OUTROS contra 

decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca da Capital, 

que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência de 

Natureza Antecipada nº. 1002634-50.2017.8.11.0041, interposta em face 

do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES indeferiu, em 

7-1-2017, o pedido de concessão da tutela de urgência pretendida pelos 

Autores. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal, para o fim 

de anular questão de concurso público realizado pelo Agravado. O 

presente recurso foi distribuído para a Exma. Desembargadora Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, que determinou a redistribuição do 

feito a uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, a quem 

compete processar e julgar o agravo de instrumento (Id. 426189). É o 

sucinto relatório. Pois bem. Como se vê no Edital de Abertura do certame 

nº 001/2015, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará atribuiu ao Instituto 

Agravado a elaboração do concurso público para a outorga de delegação 

de serviços notariais e registrais, pelo Poder Judiciário do Estado do Pará. 

Verifica-se que o concurso público é o meio em que há a investidura do 

cargo público; logo, ao atribuir ao Instituto, pessoa jurídica de direito 

privado, a elaboração do concurso público, esta passa a exercer serviço 

público de forma delegada. Nesses casos, de forma pacifica é o 

entendimento, inclusive da Turma de Direito Público e Coletivo deste 

Tribunal de Justiça, quanto à competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública, nos casos em que, mesmo sendo instituição privada, 

quando existe o exercício do múnus público, deve este processar e julgar. 

Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO DIRETOR DO INSTITUTO 

AOCP – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – ORGANIZADORA DE 

CONCURSO PÚBLICO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA – EXERCÍCIO PÚBLICO POR DELEGAÇÃO – 

PRECEDENTE DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL - 

CONFLITO PROCEDENTE. “Compete à vara de fazenda pública processar 

e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado empresa 

privada que organiza concurso público, visto que investida no exercício de 

função pública delegada pelo Estado.” (Precedente: CC 16952/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, j. em 06/08/2015, DJe 18/08/2015) (CC 

168910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) Superada a questão da 

competência, compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão 

objurgada foi proferida em 7-1-2017, conforme Id. 786123 dos autos 

originários. Em 8-2-2017, os Agravantes peticionaram nos autos, 

requerendo o aditamento da inicial para inclusão do Estado do Pará no polo 

passivo da ação, bem como a reconsideração da decisão que indeferiu o 

pedido de tutela de urgência (Id. 4798490), petição que, até a presente 

data, não foi analisada pelo Juízo a quo. Desse modo, conclui-se que em, 

8-2-2017, os Agravantes se deram por intimados da decisão que indeferiu 

o pedido de antecipação da tutela. Considerando que, nos dias 27 e 28 de 

fevereiro, os prazos também estavam suspensos, o prazo do Agravante 

para interposição do presente recurso se esvaiu em 3-3-2017 

(sexta-feira), uma vez que se contou normalmente o dia 1-3-2017 

(quarta-feira de cinzas), em razão de o expediente ter acontecido a partir 

de 13h00. Desse modo, atendendo ao disposto no artigo 10 do Código de 

Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestem sobre a tempestividade do Agravo de Instrumento por 

eles interposto. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15 de março de 2017. Desa. 

Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001581-60.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - 21919-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o 

vício da falta de peças obrigatórias e documentos, em atendimento ao 

parágrafo único do artigo 932 c/c com o artigo 10, ambos do novo 

ordenamento processual civil.

Intimação Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1000749-27.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA DE BARROS MAFRA LAPENDA OAB - 20887-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY GASQUES BORDONE (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN OAB - 6581-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos a certidão de tempestividade ou outro documento oficial que 

comprove a tempestividade do presente recurso, nos termos do artigo 

1.017, I, do CPC, sob pena de não conhecimento.

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 169892 / 2016 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

169892/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 107673/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ 

PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432/MT, Dr(a). 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC. DO ESTADO - OAB 

7.718-B/MT), AGRAVADO(S) - RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (Advs: 

Dr(a). ANDRÉ CASTRILLO - OAB 3990, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, a se 

manifestar quanto ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, em conformidade com o art. 1.021,§2º, do Código de 

Processo Civil.

Des. Márcio Vidal, Relator.

 

Protocolo Número/Ano: 6658 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

6658/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 163656/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), AGRAVADO(S) 

- SIMONE FERNANDES VALENTE (Advs: Dr(a). ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB 16663/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, a se 
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manifestar quanto ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, em conformidade com o art. 1.021,§2º, do Código de 

Processo Civil.

Des. Márcio Vidal, Relator.

Protocolo Número/Ano: 124039 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 124039/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP 

INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (Advs: Dr(a). 

TH IAGO V IZZOTTO ROBERTS -  OAB 13079 /MT) , 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-B/MT), 

INTERESSADO/APELADO - SUZANA PAULA MARQUES (Advs: Dr(a). 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-B/MT)

Decisão: Assim, tendo em vista o caráter individual e personalíssimo da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Advogado recorrente para que, no prazo de 

cinco (5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de 

remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Des. Márcio Vidal, Relator

 

Protocolo Número/Ano: 6581 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

6581/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 121486/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

6.479/MT, Dr(a). WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS- PROC ESTADO - 

OAB 7718-B), EMBARGADO - ASSIS ARLINDO DE MELO E OUTRO(s) 

(Advs: Dr. ALTAIR BALIEIRO - OAB 13946/mt)

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16771 / 2017 APELAÇÃO Nº 16771/2017 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE COMODORO APELANTE(S) - ESTADO 

DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA 

TAVARES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 18477-B/MT), 

APELADO(S) - S. F. MOREIRA PAPELARIA LTDA

Decisão: I- Considerando que a intimação da parte requerida, por via 

postal (p. 53), diverge do endereço declinado às p.17, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para determinar a sua intimação da sentença de p. 38-41, 

inclusive para, querendo, apresentar as contrarrazões recursais.

Desa. Maria Erotides Kneip Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 24950 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

24950/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 33157/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL EMBARGANTE - CELITO 

MENEGAT (Advs: Dr. MÁRIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB 

12.142/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA PAULO - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 900001331)

Decisão: I- Considerando o caráter infringentes dos Embargos 

Declaratórios, determino a intimação do Embargado para contraminutar, 

querendo, em observância ao principio do contraditório e ampla defesa.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 22079 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

22079/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 104764/2014 

- CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE VÁRZEA GRANDE AGRAVANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (Advs: Dra. GISELE CRISTINA 

BALBO - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 7454-B/MT, Dra. 

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES- PROCURADORA GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB 10.332/MT, Dra. VALKIRYA CAMELLO LOPES - OAB 

15157/ MT), AGRAVADO(S) - ADEMIR SILVA FERREIRA E OUTRA(s) 

(Advs: Dr. IRINEU PEDRO MUHL - OAB 5719-A/MT, Dr(a). NEUZA 

MARIA DA SILVA - OAB 12643/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: I - Considerando o que preceitua o artigo 1021, §2º do Novo 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte Agravada para, 

querendo, contraminutar o presente recurso.

Desa. Maria Erotides Kneip Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 15857 / 2017 APELAÇÃO Nº 15857/2017 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - EMÍLIO 

POPULO SOUZA MACHADO (Advs: Dr(a). KARINE FERNANDA 

FERREIRA - OAB 15853/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO - OAB 

11890-b/mt), APELADO(S) - MARCIANA MONFARDINI (Advs: Dr(a). 

CÍCERO ALLYSON BARBSA SILVA - OAB 15091-a/mt)

Decisão: Assim, para evitar qualquer vício de nulidade, nos termos do 

Artigo 500, parágrafo único, c/c Artigo 518 do Código de Processo Civil de 

1973, DETERMINO à 3ª Secretaria Cível que proceda a intimação do 

MUNICÍPIO DE JUÍNA e de EMÍLIO POPULO SOUZA MACHADO, para, 

querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 121857 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 121857/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTO ROBERTS (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt) , 

INTERESSADO/APELADO - MARCIA REGINA FERREIRA DA SILVA 

FREITAS (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, 

Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP 

(Advs: Dr(a). JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt)

Decisão: Nos termos do artigo 1.007, § 4º e, § 5º do artigo 99 do Novo 

Código de Processo Civil, intime o recorrente para que, no prazo de cinco 

(5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa 

e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, ou requeira e comprove 

ter direito à gratuidade.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 3887 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

3887/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 65014/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 6.479/MT, Dr(a). WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

PROC. DO ESTADO - OAB 7.718-B/MT), EMBARGADO - DORALINA DE 

SOUZA SILVA (Advs: Dr(a). MELISSA AREND DAS NEVES - OAB 

17804-A/MT, Dra. ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB 14029/mt)

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 13142 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

13142/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 135991/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), EMBARGADO - ALBERTINA ELOY 

CARDOSO (Advs: Dr. JOSÉ KROMINSKI - OAB 10896/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, em 

5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso (§ 

2º, art. 1.023, CPC - fls. 190-196). Decorrido o prazo, imediatamente 

conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 7273 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

7273/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 161192/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

7718-B/MT), EMBARGADO - CATARINA MARQUES PEREIRA E OUTRO(s) 

(Advs: Dr. SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB 10208/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 
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CPC). Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 13814 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

13814/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 136047/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS 

E OUTRO(s) (Advs: Dr. LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB 

12027/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 dias, sobre os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso 

(§ 2º, art. 1.023, CPC - fls. 334-339). Decorrido o prazo, imediatamente 

conclusos.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 5345 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

5345/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 151436/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, 

Dr(a). MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), EMBARGADO - 

JURACI RODRIGUES DE SOUZA E OUTRO(s) (Advs: Dra. IGNEZ MARIA 

MENDES LINHARES - OAB 4979/MT)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

CPC). Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 18210 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

18210/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 107731/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - TAIGUARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E EMBALAGENS 

LTDA - ME (Advs: Dr(a). PAULO ANTONIO GUERRA - OAB 16276/mt, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. BRUNO HOMEM DE MELO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

6613-B/MT)

Decisão: Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se sobre o 

Agravo Interno no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021 do NCPC 

c/c 134-A do Regimento Interno deste Sodalício.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 12501 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

12501/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 102835/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE ALTO 

GARÇAS AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

CLÁUDIA REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB 5432-B/MT), AGRAVADO(S) - ADENIDES RODRIGUES DE MORAES 

ROSA (Advs: Dr(a). ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - OAB 

11763/MT, Dr. QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - OAB 10286/mt),

Decisão: Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se sobre o 

presente Agravo Interno, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021 

do NCPC c/c 134-A do Regimento Interno deste Sodalício, incluído pela 

Emenda Regimental nº 25/2016- TP.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito Convocada- Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 150068 / 2016 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

150068/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 102835/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE ALTO 

GARÇAS AGRAVANTE(S) - ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA 

(Advs: Dr(a). ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - OAB 

11763/MT, Dr. QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - OAB 10286/mt), 

AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327)

Decisão: Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o 

presente Agravo Interno, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021 

do NCPC c/c 134-A do Regimento Interno deste Sodalício, incluído pela 

Emenda Regimental nº 25/2016- TP.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito Convocada- Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 21961 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21961/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 158678/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT, Dr(a). MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E 

SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646/MT), EMBARGADO - 

MARCO ANTONIO MAZZA (Advs: Dra. MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB 3560-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 118751 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 118751/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP 

INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (Advs: Dr. 

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB 5395-b/mt, Dr(a). THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt), INTERESSADO/APELANTE - 

MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO 

- OAB 5347-b/mt), INTERESSADO/APELADO - ALAIDES GUERRA (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt)

Decisão: Nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, 

intime o recorrente para que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao 

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em 

dobro, sob pena de deserção.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 155956 / 2016 APELAÇÃO Nº 155956/2016 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL APELANTE(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CARLOS ALBERTO BUENO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001407), APELADO(S) - ROSELI 

CÂNDIDO MARTINS ZANQUETIN (Advs: Dr(a). SYNARA VIEIRA GUSMÃO 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90014134)

Decisão: Atendendo ao disposto no art. 493, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestem sobre a eventual perda do objeto da ação por 

ausência de interesse de agir, tendo em vista o teor da petição de fls. 

68-TJ.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 102683 / 2016 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

102683/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). DIEGO DE MANAN DORIGATTI - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001401, Dr(a). PATRYCK DE ARAÚJO 

AYALA - PROCURADOR GERAL DO ESTADO - OAB 9001391), 

AGRAVADO(S) - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

OFTAMOLOGISTA (Advs: Dr(a). NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB 

6006/MT, Dr(a). NESTOR FIDELIS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB 

432/MT, Dr. PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB 13887/MT, Dr(a). WALTER 

FERNANDES FIDÉLIS - OAB 2385-B/MT)

Decisão:Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade, determino a 

intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 16289 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16289/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 132002/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE VERA 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 
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PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr(a). 

MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646/MT), EMBARGADO - ELZA 

CARDOSO TELES (Advs: Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB 5395-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 8739 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

8739/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 161237/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), EMBARGADO - NEUSA DOS SANTOS 

FIALHO (Advs: Dr(a). ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA RIBEIRO - OAB 

19678/mt, Dr(a). GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB 14600/mt)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 16243 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16243/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) REMESSA NECESSÁRIA 

139784/2016 - CLASSE: CNJ-199) COMARCA CAPITAL EMBARGANTE - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 900001115), 

EMBARGADO - ADRIANA DE SOUZA METELO E OUTRO(s) (Advs: Dr. 

ALTAIR BALIEIRO - OAB 13946/MT)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 7360 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

7360/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 142691/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - LAURA APARECIDA MOREIRA (Advs: Dr. JOSÉ 

KROMINSKI - OAB 10896/mt, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - 

OAB 9192/mt)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 20458 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

20458/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 146175/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, 

Dr(a). MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646/MT), EMBARGADO - 

MARIENE LEITE NASCIMENTO SOARES (Advs: Dra. RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB 8753/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 21530 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21530/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 151559/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 900001115), EMBARGADO - TEREZA DE JESUS 

MIRANDA (Advs: Dr. FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB 3520/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 11621 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

11621/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 142264/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). DIEGO DE 

MANAN DORIGATTI - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001401), 

EMBARGADO - MAURO FELIPE QUIROGA (Advs: Dr(a). MARCEL 

AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - OAB 18647/MT)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 1.023, 

CPC). Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 12391 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

12391/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 161232/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ADRIANE 

SILVA COSTA GARCIA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 7242/MT, 

Dr(a). RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB 18.026-A/MT), EMBARGADO - BURITIS DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). DORAIDES JOSE DOS REIS 

- OAB 18883/mt)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 2013, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 12393 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

12393/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 155918/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ADRIANE 

SILVA COSTA GARCIA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 7242/MT, 

Dr(a). RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB 18.026-A/MT), EMBARGADO - ROSSINI ROCHA ALMEIDA (Advs: 

Dr(a). NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - OAB 16756-O/MT)

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, do art. 2013, 

do CPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 21948 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21948/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 101528/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO 

- OAB 900001327, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 5432-B/MT), EMBARGADO - AYDIR IZABELDA SILVA E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB 

9271/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 9114 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

9114/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 102866/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS (Advs: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO 

- PROCURADOR FEDERAL - OAB 21476-O/MT), EMBARGADO - PAULO 

GOMES DA SILVA (Advs: Dra. VIVIANE CARRENHO BERTONI - OAB 

8308-b/mt)

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do 

NCPC, intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 4159 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 
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4159/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 57309/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE BARRA 

DO GARÇAS EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. 

JENZ PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432/MT, Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - SILVIA REGINA PERES 

SILVA (Advs: Dr. ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - OAB 13179-B/MT)

Decisão: Intime-se a embargada para se manifestar, no prazo legal, sobre 

os embargos de declaração interpostos às fls. 39/44-TJ, ante o efeito 

modificativo pretendido.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito Convocada – 

Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 10429 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

10429/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 115347/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT), AGRAVADO(S) - ORESTES SANTOS BELO E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. CELSO ALVES PINHO - OAB 12709/mt)

Decisão: Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se 

sobre o presente Agravo Interno, no prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 1.021 do NCPC c/c 134-A do Regimento Interno deste Sodalício, 

incluído pela Emenda Regimental nº 25/2016- TP.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito Convocada- Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 170938 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 170938/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). 

DARI LEOBET JÚNIOR - OAB 21919/mt), INTERESSADO/APELADO - 

GERALDO ROSA DOS SANTOS (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Com Intimação: Intimem-se os advogados Edison Paulo dos 

Santos Roberts, OAB/MT 5395-B e Thiago Vizzotto Roberts, 

OAB/MT nº 13.079.

Decisão: Dessa forma, nos termos do art. 932, parágrafo único, do 

CPC/15, faculto ao Autor Geraldo Rosa dos Santos, o saneamento do vício 

ou a complementação da documentação exigível, no prazo de cinco (5) 

dias.

Des. Márcio VIDAL, Relator

 

Protocolo Número/Ano: 170939 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 170939/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). 

DARI LEOBET JUNIOR - OAB 21.919/MT), INTERESSADO/APELADO - 

NEIR MOREIRA DE FRANCO (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB 13.079/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Assim, em atendimento a regra do art. 10, CPC/2015, determino 

a intimação do Recorrente para manifestar, no prazo de cinco (05) dias.

Des. Márcio VIDAL Relator

Protocolo Número/Ano: 5270 / 2017 REMESSA NECESSÁRIA Nº 

5270/2017 - CLASSE CNJ - 199 COMARCA DE CÁCERES 

INTERESSADO(S) - MUNICÍPIO DE CÁCERES (Advs: Dr(a). DOUGLAS 

ALBERTO DE BRITO - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB 

900001302-B), INTERESSADO(S) - TV DESCALVADOS LTDA (Advs: Dr. 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB 5985/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Assim, cumpra-se o art. 183, § 1º do CPC/15, promovendo-se a 

intimação pessoal da Procuradoria Municipal de Cáceres.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 15985 / 2017 REMESSA NECESSÁRIA Nº 

15985/2017 - CLASSE CNJ - 199 COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 

INTERESSADO(S) - OEDES SILVA MEDEIROS (Advs: Dr(a). MISAEL 

LUIZ INÁCIO - OAB 12.227), INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO 

GOSSO (Advs: Dr(a). FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001352)

Decisão: Assim, cumpra-se o art. 183, § 1º do CPC/15, promovendo-se a 

intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 68695 / 2016 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

68695/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 48766/2016 - 

CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE PARANATINGA AGRAVANTE(S) - 

MUNICIPIO DE PARANATINGA (Advs: Dra. BERTOLINA ALVES DE 

LIMA - OAB 11165/mt, Dr. MANOEL ANTÔNIO DE REZENDE DAVID - 

OAB 6078/MT), AGRAVADO(S) - DEUSILENE SANTOS SOUSA (Advs: 

Dr. EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB 10773-a/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1021, § 2º do NCPC, 

intime-se o agravado para se manifestar, em 15 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21537 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21537/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 110011/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - DOUGLAS VINICIUS DE PAULA 

ARRUDA E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). CARLOS MIRANDA - OAB 

20517-o/mt, Dr(a). EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - OAB 

20518-o/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro Relatora

Protocolo Número/Ano: 6656 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

6656/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 138267/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266-O/MT), 

EMBARGADO - MARIA VANDA FAVERO FURIO (Advs: Dr(a). ELAINE 

DE PAULA SILVA - OAB 3.208-OAB/TO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (§ 2º, art. 1.023, 

NCPC). Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para decisão.

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito - Relator

 

Protocolo Número/Ano: 50903 / 2016 APELAÇÃO Nº 50903/2016 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL APELANTE(S) - ATAKIAMA & 

CIA LTDA (Advs: Dr(a). GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - OAB 

11867-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. ROMES JÚLIO TOMAZ - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 3791/MT)

Decisão: Desse modo, nos termos do artigo 1.007, § 4º, e § 5º do Novo 

Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 

cinco dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de 

remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, ou requeira e 

comprove ter direito à gratuidade.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos  Relatora

 

 

Protocolo Número/Ano: 157502 / 2016 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

157502/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

110316/2014 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE ITIQUIRA 

AGRAVANTE(S) - DELCI TUNES LEITE (Advs: Dr. PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB 12071/mt), AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE 

ITIQUIRA (Advs: Dr. RONALDO DE CARVALHO - OAB 3616-B/MT)

Decisão: Considerando o que preceitua o artigo 1021, §2º do Novo 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte Agravada para, 

querendo, contraminutar o presente recurso.

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 21936 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21936/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 111414/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT, 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT), EMBARGADO - ANA MARIA DE CASTRO SILVA COSTA E 

OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/MT, Dr(a). 
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OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 121758 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 121758/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTTO ROBERTS 

(Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt) , 

INTERESSADO/APELADO - IVANIR MARIA CYPEL (Advs: Dr. EDISON 

PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB 5395-B/MT, Dr(a). THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt), INTERESSADO/APELADO - 

MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB 5347-b/mt)

Decisão: Nos termos do artigo 1.007, § 4º e, § 5º do artigo 99 do Novo 

Código de Processo Civil, intime o recorrente para que, no prazo de cinco 

(5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa 

e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, ou requeira e comprove 

ter direito à gratuidade.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 27611 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

27611/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 100633/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr(a). JULYANA 

LANNES ANDRADE - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 19.398/MT, 

Dr(a). PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - PROCURADORA DO 

MUNICÍPIO - OAB 900001317), EMBARGADO - MARLEY BARRETO DAS 

NEVES (Advs: Dr. MILTON CHAVES LIRA - OAB 6330/mt)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21331 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21331/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 132173/2015 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT, 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT), EMBARGADO - ISAAC NEPOMUCENO FILHO (Advs: Dr. 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB 12770/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 19746 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

19746/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 111413/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - LAYDE EMILIA GUIMARAES DE 

FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES (Advs: Dr(a). LÉO CATALÁ JORGE 

- OAB 17525/MT)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16161 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16161/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 110032/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4263-O/ 

MT, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT), EMBARGADO - VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA 

(Advs: Dr(a). PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB 15980/mt)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21477 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21477/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 119330/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT, Dr(a). MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), 

EMBARGADO - SELICE DE BRITO FERREIRA (Advs: Dra. ORLIENE 

HONORIO DE SOUZA - OAB 14029/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16295 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16295/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 47157/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. JENZ PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 5432/MT, Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. 

ESTADO - OAB 5266/MT), EMBARGADO - VANIA MARCI DE 

CARVALHO CHAVES (Advs: Dr(a). HERMES DA SILVA - OAB 

14884/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16152 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16152/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 115343/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 

5266/MT), EMBARGADO - CRISTIANE AMORIM ASSIS FERREIRA 

(Advs: Dr. ADEMYR CÉSAR FRANCO - OAB 14091/MT)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16285 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16285/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 37502/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT, Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - IRENE BORGES SUKERT 

(Advs: Dra. LETÍCIA SILVA DE LIMA - OAB 11709/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21754 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21754/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 92043/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, 

Dr(a). WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC. DO ESTADO - OAB 

7.718-B/MT), EMBARGADO - IRACEMA RAMOS (Advs: Dr(a). ELAINE 

LEÔNCIO DE ARRUDA - OAB 20946/MT, Dr. WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB 12228/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21951 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21951/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 32232/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 5432-B/MT), EMBARGADO - ALBA VALÉRIA GOMES DE 

MELO VIA E OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 

10458/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
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Protocolo Número/Ano: 14531 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

14531/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 55236/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 900001115), EMBARGADO - AMELICIA BEZERRA DOS 

SANTOS E OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16163 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16163/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 5456/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT, 

Dr. JENZ PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432/MT), EMBARGADO - LUIZA MARILENA DE QUEIROZ (Advs: Dr(a). 

GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB 18609/mt)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 119307 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 119307/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTTO ROBERTS 

(Advs: Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB 5395-b/mt, 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MARIA ANTÔNIA PALHÃO SILVA (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Nos termos do artigo 1.007, § 4º e, § 5º do artigo 99 do Novo 

Código de Processo Civil, intime o recorrente para que, no prazo de cinco 

(5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa 

e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, ou requeira e comprove 

ter direito à gratuidade.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Protocolo Número/Ano: 118790 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 118790/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTTO ROBERTS 

(Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: 

Dr(a). JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-B/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - CLAUDILENE DOS SANTOS 

(Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: 

Dr(a). JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-B/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Nos termos do artigo 1.007, § 4º e, § 5º do artigo 99 do Novo 

Código de Processo Civil, intime o recorrente para que, no prazo de cinco 

(5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa 

e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, ou requeira e comprove 

ter direito à gratuidade.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 149731 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA Nº 149731/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE 

SINOP INTERESSADO/APELANTE - THIAGO VIZZOTTO ROBERTS 

(Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: 

Dr(a). DARI LEOBET JÚNIOR - OAB 21919/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). DARI 

LEOBET JÚNIOR - OAB 21919/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - LUICI RIBEIRO DOS SANTOS (Advs: Dr(a). 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Nos termos do artigo 1.007, § 4º e, § 5º do artigo 99 do Novo 

Código de Processo Civil, intime o recorrente para que, no prazo de cinco 

(5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa 

e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, ou requeira e comprove 

ter direito à gratuidade.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 23401 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

23401/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 64685/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4263-O/ 

MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), EMBARGADO - ALINA 

ISABEL GOMES E OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 

10458/mt)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21756 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21756/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 104764/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, 

Dr(a). WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC. DO ESTADO - OAB 

7.718-B/MT), EMBARGADO - IOLANDA ORIONE E OUTRA(s) (Advs: 

Dra. SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB 4807-B/MT)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro Relatora

 

Protocolo Número/Ano: 10335 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

10335/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 124224/2016 

- CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7100/MT, 

Dr(a). DIEGO DE MANAN DORIGATTI - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 9001401), AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1.021, § 2° do NCPC, 

intime-se o agravado para se manifestar, em 15 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 14341 / 2016 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

14341/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 119219/2015 

- CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE VÁRZEA GRANDE AGRAVANTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 3.607/MT, Dra. 

NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 2507/MT), AGRAVADO(S) - JOSÉ AUGUSTO CORREA 

SANDRESCHI E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA - OAB 

99999998), AGRAVADO(S) - DIMARO S. A. DISTRIBUIDORA DE 

MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, AGRAVADO(S) - TRANSPARANÁ S.A.

Decisão: Intime-se o agravante para se manifestar sobre a informação de 

fls. 26, no prazo de cinco dias.

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO

Juíza de Direito Convocada - Relatora

Protocolo Número/Ano: 14508 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 14508/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 112103/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - LILIAN CRISTINA DA SILVA E OUTRO(s) (Advs: Dr. 

ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB 10841/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT)

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do 

NCPC, intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21100 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 21100/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 115647/2016 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL
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EMBARGANTE - ESTADO DE MATO DE GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - WESCLEY VIANA EVANGELISTA 

(Advs: Dr. CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB 9059/mt, Dra. DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB 6057/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do 

NCPC, intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16303 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

16303/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 52915/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT, Dr. WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - ELEUZA ASSUNÇÃO DE 

PAULA (Advs: Dra. ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB 14029/mt, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do 

NCPC, intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21335 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21335/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 108554/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, Dr. 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 7718-B/MT), EMBARGADO - SILBENE ARRUDA DE MARIA 

FRANÇA (Advs: Dr(a). JUCILENE ALVES DE ARRUDA BORGES - OAB 

15.798 - OAB/MT)

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2° do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21109 / 2017 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

21109/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REMESSA 

NECESSÁRIA 120806/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT, Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 900001115), EMBARGADO - SOELY 

APARECIDA DIAS PAES (Advs: Dr(a). HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB 17757/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do NCPC, 

intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 21875 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 21875/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 105165/2016 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

7718-B/MT), EMBARGADO - HELENA FERREIRA DA SILVA E OUTRA(s) 

(Advs: Dr(a). NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - OAB 22068/O/MT, Dra. 

ROSÂNGELA DA SILVA CAPELÃO - OAB 8944/MT)

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do 

NCPC, intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16219 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 16219/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 40439/2016 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 5432-B/MT), EMBARGADO - KATIA DA SILVA ROCHA E 

OUTRO(s) (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/mt)

Decisão: Vistos. De acordo com o que dispõe o artigo 1023, § 2º do 

NCPC, intime-se o embargado para se manifestar, em 05 dias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2017.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001320-95.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - 0013245-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

AGRAVANTE: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO AGRAVADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto 

em 15/02/2017, com pedido liminar, interposto por CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO em face de decisão proferida em 31/01/2017, que, nos autos 

da Ação Anulatória proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa 

que lhe foi aplicada pelo PROCON. Argumenta a Agravante que a decisão 

administrativa proferida pelo PROCON, condenando-lhe ao pagamento de 

multa é desprovida de motivação válida e, caso a tutela pretendida não for 

antecipada, correrá o risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação. 

Ressalta que, caso o débito não seja suspenso, será ele inscrito em dívida 

ativa e, se isto ocorrer, a Agravante não só ficará inadimplente frente a 

todos os seus fornecedores e clientes, com a possibilidade de vir a sofrer 

execução fiscal, na qual seus bens poderão ser penhorados 

indevidamente. Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da 

decisão agravada e, desde já, o deferimento da tutela antecipada recursal, 

determinando a suspensão da cobrança da multa administrativa pelo 

PROCON, até o julgamento do mérito da ação anulatória. Nos termos do art. 

1017, § 5º, do CPC visualizei os documentos obrigatórios por meio de 

consulta ao sistema PJE de 1º Grau. Os autos foram distribuídos à 

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, contudo, em razão das 

férias regulares da Relatora foram conclusos ao Desembargador Márcio 

Vidal, substituto legal, que, em 20/02/2017 declarou o seu impedimento, 

nos termos do Art. 144, inc. III, do CPC, motivo pelo qual os autos foram 

encaminhados para Relatora. É o relatório. Decido. Para a concessão da 

liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos 

exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e 

de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se 

que a Agravante pretende a suspensão de multa aplicada pelo PROCON 

em razão de suposta ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, todavia 

não apontou qual a nulidade do procedimento administrativo que macule a 

imposição da referida multa. Verifica-se que os argumentos e documentos 

colacionados pela Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre 

o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de 

nulidade ou irregularidade, tampouco violação aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Soma-se a 

isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido 

pelo órgão administrativo, face ao descumprimento, pela empresa, da 

legislação consumerista. Ademais, no caso não está evidenciado perigo 

de dano irreversível ou de difícil reversão se o provimento postulado for 

concedido ao final, após o regular trâmite recursal, com a apresentação 

da contraminuta e das informações do Juízo. Entendo, assim, que os 

fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em 

primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o 

pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 

do CPC. Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, 

INDEFIRO a medida liminar vindicada. COMUNIQUE-SE ao Juízo a quo, 

solicitando-lhe informações. INTIME-SE o Agravado para apresentar 

resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Art. 1.019, 

inc. II do CPC/2015. Após, DÊ-SE VISTAS à douta Procuradoria-Geral de 

Justiça, como disposto no Art. 1.019, inc. III, do CPC/2015. Cuiabá, 24 de 

fevereiro de 2017. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak Relatora em 

Substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1004112-56.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA DE CASTRO OAB - 122666-/MG (ADVOGADO)

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - 141255-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1004112-56.2016.8.11.0000 AGRAVANTE: H. A. PIMENTA E CIA LTDA - 

EPP AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Em 

conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência do recurso formulado no ID n. 336566, para que 

surta seus efeitos legais. Baixem-se os autos à origem, para as devidas 

anotações. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1002483-47.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINENTAL AGRO GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - 8988-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1002483-47.2016.8.11.0000 AGRAVANTE (S): CONTINENTAL AGRO 

GRÃOS E FERTILIZANTES LTDA AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO 

GROSSO DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto por Continental Agro Grãos e 

Fertilizantes Ltda. EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível 

da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Mandado de 

Segurança nº 12912-78.2016.8.11.0004, impetrado em face do 

Serventuário Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças/MT, indeferiu a 

liminar vindicada, em que se pretendeu a liberação das mercadorias, 

documentos e veículo apreendidos, constantes do Termo de Apreensão e 

Depósito nº 1127161-3 (Id. 182240). O Agravado informa nos autos que 

resta prejudicado o julgamento deste recurso, ante a prolação da 

sentença nos autos do processo de origem nº 12912-78.2016.811.0004, 

denegando a segurança pretendida (Id. 352479). Intimado a se manifestar 

acerca das informações retro mencionadas, o Agravante permaneceu 

inerte (Id. 419698). É o breve relato. Decido. Consoantes informações 

prestadas pelo Agravado (Id. 352479), verifico em consulta ao site deste 

Sodalício que já foi proferida sentença no Juízo de origem em 22-12-2016, 

ocasião em que a Magistrada de Primeiro Grau denegou a segurança, nos 

termos do artigo 4º da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I, do CPC. Nessas 

circunstâncias, a prolação da sentença, no processo principal, provoca a 

perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, o julgado do 

colendo STJ, deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto 

da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da 

ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando 

prejudicado o recurso (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori 

Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06). Colaciono precedentes deste 

Sodalício no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA 

RECURSAL PARA DEFERIR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SUPERVENIENTE SENTENÇA NA ORIGEM QUE CONFIRMA A NEGATIVA 

DA LIMINAR, DENEGANDO A SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO 

RECURSO AGRAVAMENTAL. DESPROVIMENTO. Perde o objeto o agravo 

de instrumento contra decisão denegatória de liminar em ação 

mandamental com a superveniência da prolação de sentença, tendo em 

vista que a sentença passa a produzir seus efeitos, não guardando 

espaço para que a decisão provisória subsista. (AgR, 63217/2013, 

DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 11/07/2013). 

[Destaquei] AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SENTENÇA SUPERVENIENTE DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 

Sobrevindo sentença meritória nos autos da ação em curso na primeira 

instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em 

sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (AI, 

74484/2010, DR.GILBERTO GIRALDELLI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 19/04/2011, Data da publicação no DJE 28/04/2011). 

[Destaquei] Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA O 

DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 

DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Fica 

prejudicado, ante a perda de objeto, o Recurso Especial interposto contra 

acórdão que examinou Agravo de Instrumento contra decisão que defere 

ou indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a prolação 

de sentença de mérito nos casos em que o objeto do apelo extremo 

limita-se à discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 273 do CPC. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 202.736/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). [Destaquei] Ante o 

exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheço do presente 

recurso, ante a sua prejudicialidade. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

março de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001964-38.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS-LOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - 15865-O/MT 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - 0012358-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

100964-38.2017.8.11.0000 AGRAVANTE (S): TRANSLOG TRANSPORTE E 

LOGISTICA LTDA AGRAVADO (S): GERENTE DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO – SEFAZ/GCAD/MT Vistos etc. Trata-se de Recurso de Agravo 

de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Translog Transporte E 

Logistica Ltda., contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, indeferiu medida liminar 

nos autos do Mandado de Segurança nº. 1014241-94.2016.8.11.0000, 

impetrado pela ora Agravante em face do Gerente de Informações 

Cadastrais da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/GCAD/MT, sob o argumento de que é precedente deste Tribunal 

admitir a imposição de medida cautelar administrativa em razão do 

descumprimento da legislação tributária e que as provas apresentadas 

não são suficientes a demonstrar a plausibilidade do pedido. Informa a 

Agravante que sofreu injusta medida cautelar administrativa porquanto 

tinha supostamente deixado de cumprir as regularidades determinadas 

pelo Fisco Estadual. Aduz que foi surpreendida com a notificação do 

registro da medida cautelar em seu cadastro de contribuinte junto à 

SEFAZ/MT em 22-6-2016, implicando na suspensão do enquadramento do 

regime de apuração mensal do ICMS, bem como no credenciamento para 

emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe). Informa, ainda, 

que acarretou na lavratura de 23 (vinte e três) Termos de Apreensão e 

Depósito (TAD), inviabilizando totalmente o exercício de suas atividades, 

ante a exigência de recolhimento antecipado do ICMS e multa. Alega que 

inexiste nos autos documento que demonstre que foi notificada para sanar 

o suposto descumprimento de regularidade tributária, apenas consta uma 

suposta notificação, sem, no entanto, constar qualquer recebimento 

assinado por um representante. Requer a concessão da liminar, para 

determinar a suspensão dos efeitos da medida cautelar e seu 

credenciamento para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – 

CT e do Regime de Apuração Mensal de ICMS, até decisão final. Juntou 

documentos anexos ao arquivo virtual. É o breve relato. Decido. Pretende 
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a Agravante reformar a decisão que, em ação mandamental, indeferiu 

liminar, consistente na suspensão dos efeitos de medida cautelar 

administrativa. Preveem os arts. 300 e 1.019, I, ambos do Código de 

Processo Civil/2015, como pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após 

análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos 

instruidores deste agravo, e, em um juízo de cognição sumária, não 

vislumbro a probabilidade do direito invocado, hábil a amparar a sua 

pretensão, conforme a seguir demonstrado. Em análise aos documentos 

carreados aos autos do Mandado de Segurança nº 

1014241-94.2016.8.11.0041, pelo Agravado, verifico a juntada da 

intimação nº 102863/696/11/2016, com a finalidade de intimar o 

contribuinte, ora Agravante, a prestar esclarecimentos acerca das 

inconsistências identificadas no relatório em anexo ao referido documento, 

concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o respectivo fim, constando, 

ainda, a advertência de que o não atendimento sujeitará o contribuinte à 

aplicação de medida cautelar administrativa. Em vista de não ter atendido à 

intimação do fisco, a Gerência de Cadastro e Domicilio Tributário Eletrônico 

emitiu a notificação 114153/57/27/2016 informando ao Agravante da sua 

inclusão na medida cautelar administrativa, a partir de 22-6-2016. Nos 

referidos documentos não consta a devida assinatura de recebimento, por 

se tratar de processo eletrônico em sistema cadastrado junto a 

SEFAZ/MT. Desse modo, quanto à ciência da notificação, o artigo 17 da 

Lei Estadual nº 7.098/98, em seu inciso XVIII, dispõe que é obrigação do 

contribuinte acessar diariamente a escrituração fiscal, verificando as 

notificações e comunicações administrativo-tributárias que lhe forem 

enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. Veja-se: Art. 17 

São obrigações do contribuinte: XVIII - informar à Administração Tributária 

e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e 

do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração 

fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as 

notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem 

enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado 

pela Lei 9.226/09). [Destaquei] Logo, em um juízo de cognição sumária, 

entendo que diferentemente do sustentado pela Agravante, a sua inclusão 

em Medida Cautelar Administrativa não ocorreu de forma arbitrária, já que 

foi emitida notificação e intimação, cabendo à Agravante acessar 

diariamente a escrituração fiscal para verificar suas notificações e 

comunicações. Isso posto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se 

sobre esta decisão o Juízo do feito. Intime-se o Agravado para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal. Após, dê-se vista à 

Procuradoria-Geral de Justiça. Cuiabá, 15 de março de 2017. Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001969-60.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 34772-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES NORBERTO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1001969-60.2017.8.11.0000 AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT 

AGRAVADO (S): EUFLAVIO VIANA DUTRA Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo 

Município de Juína/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Execução 

Fiscal nº 6215-12.2015.811.0025 (Código 115073), ajuizada em face de 

Euflavio Viana Dutra, determinou o arquivamento provisório do feito sem 

baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento nº 13/2013, em 

razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo. O Agravante 

sustenta, em síntese, que a execução fiscal é lastreada em débito líquido, 

certo e exigível, no valor de R$ 392,69 (trezentos e noventa e dois reais 

sessenta e nove centavos). Alega que o arquivamento provisório das 

execuções fiscais reputadas de pequeno valor causa evidente prejuízo ao 

erário público, uma vez que 70% de suas ações se enquadram neste 

conceito, definido pelo referido provimento. Aduz que o arquivamento 

provisório das execuções fiscais causa evidente prejuízo ao erário na 

medida em que há discussão se tal ato é causa de suspensão/interrupção 

da prescrição, o que gera incerteza no recebimento de valores de caráter 

irrenunciável e que são destinados a financiar serviços públicos, como 

saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Alega que a paralização 

processual lesa o princípio da duração razoável do processo, pois 

condiciona o seu trâmite à condição de atingimento de valor, o que pode 

demorar anos para ser cumprido. Pugna, assim, pela concessão da 

medida liminar recursal, no sentido de suspender a decisão proferida. 

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual. É o breve relato. Decido. 

Pretende o Agravante reformar a decisão que determinou o arquivamento 

de execução fiscal sem baixa no cartório distribuidor, em razão do baixo 

valor do débito, com base no art. 1º do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, 

verbis: Art. 1°. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT. §1°. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. §2°. O desarquivamento dos 

Autos dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a execução. [Destaquei] 

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de 

Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos 

autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado 

receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, 

I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após a análise da 

situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores 

deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários 

para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado. A 

indisponibilidade do crédito tributário está estabelecida no art. 141 do 

Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do 

crédito só poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei. Art. 141. O 

crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [Destaquei] Por sua vez, os casos de suspensão 

da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do CTN, que dispõe: Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o 

depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão 

de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 

judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI - o parcelamento. 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) Parágrafo único. O disposto neste 

artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 

consequentes. Veja-se que não há previsão de suspensão do crédito 

tributário em razão do seu valor. Logo, em um juízo de cognição sumária, 

entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu 

prosseguimento, em razão do valor citado, implica em suspensão do 

crédito tributário, ferindo o estabelecido no mencionado artigo do CTN. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício: AGRAVO POR 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE VALOR IRRISÓRIO. 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. PORTARIA DA 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTIGOS 141 E 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO 

PROVIDO. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

são aquelas taxativamente dispostas em lei, o Poder Judiciário não é 

competente para expedir ato normativo inovando nesta seara. (AI, 

48597/2013, Desa. Serly Marcondes Alves, QUARTA CÂMERA CÌVEL, 

Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). 

[Destaquei] De igual modo, presente ainda o risco de lesão grave e de 

difícil reparação ao Agravante, uma vez que, conforme apresentado, a 

maioria de seus executivos fiscais estão firmados em valores abaixo do 

estipulado no Provimento 13/2013-CGJ, e a sua suspensão acarretará a 

diminuição da arrecadação municipal indispensável à manutenção do 

serviço público. Ante ao exposto, defiro a liminar vindicada para 

suspender a decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal 

nº 6215-12.2015.811.0025 (Código 115073). Intime-se a parte Agravada 

para contraminutar o Recurso, e oficie-se ao Juízo da causa para prestar 

informações. Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos Relatora
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Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001734-93.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRELINO NETO (AGRAVANTE)

REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO (AGRAVANTE)

VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO (AGRAVANTE)

LUCILAYNE ANDRELINO (AGRAVANTE)

CLAUDIO ANDRELINO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - 13589-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 

1001734-93.2017.8.11.0000 AGRAVANTES: VITO EDUARDO DE AMORIM 

ANDRELINO E OUTROS AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Vito 

Eduardo de Amorim Andrelino e Outros contra a decisão proferida pelo 

Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência, Antecipada, Inaudita Altera Parte nº. 

1001163-96.2017.8.11.004, indeferiu o pedido de depósito parcelado do 

valor do crédito tributário, para fins de suspensão de sua exigibilidade, por 

falta de pressuposto legal. Os Agravantes afirmam que a Lei Estadual nº. 

9.481, de 20 de dezembro de 2010, autorizou a instituição do Fundo 

Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), 

posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 526, de 19 de julho de 

2011, porquanto, na condição de contribuintes do Estado de Mato Grosso, 

aderiram aos benefícios fiscais previstos nas mencionadas legislações, 

parcelando os débitos por ela indicados. Dizem que os benefícios fiscais 

previstos na Lei Estadual nº 9.481/10, regulamentada pelo Decreto nº 

526/11, foram declarados inconstitucionais por meio da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 100642/2013 (ADI), julgada pelo Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja decisão transitou em 

julgado em 18-5-2015. Alegam que os parcelamentos foram cancelados 

por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 

100642/2013 Nº. 239131/54/28/2016, recebida em 5-9-2016, segundo a 

qual todos os atos decorrentes das Leis e Decretos invalidados não 

existiram. Assim, para fins de análise de prescrição, consideram a data de 

5 de fevereiro de 2010, em que o crédito tributário foi constituído pelas 

GIA´s ITCD 2289 e 2562, em 5 de fevereiro de 2010, data em que os 

Requerentes declaram os bens que estão no inventário e que constituem o 

crédito tributário do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 

Por essa razão, afirmam que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) 

anos até a data do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial em comento (artigo 150, § 4º, do CTN). Defendem que, quanto ao 

perigo de dano e resultado útil do processo, ressai do fato de se tratar o 

crédito tributário de ITCMD, que deve ter comprovado seu pagamento no 

processo de inventário, e também do fato de que continua correndo em 

mora o crédito tributário até que os Recorrentes façam o pagamento, que, 

em razão do elevado valor, somente seria possível no caso de adesão ao 

novo parcelamento vigente. Demais disso, noticiam que, caso não seja 

autorizado nem mesmo o depósito em juízo do valor das parcelas, como 

medida para suspender o crédito tributário, e, por conseguinte, purgar a 

mora, a conta se tornará impagável, e ficará mais difícil ainda para os 

Recorrentes honrar o compromisso financeiro junto ao Fisco Estadual. 

Nesse contexto, pedem que seja flexibilizada a interpretação do artigo 151 

do CTN, a fim de evitar uma blindagem de acesso à justiça aos 

Recorrentes, que, se não for concedido o depósito de forma parcelada, se 

verão obrigados a aderir ao novo parcelamento, para não apresentar 

restrições e continuar correndo a mora. Assim, requerem que seja 

reformada a r. decisão de Primeiro Grau, para: a) Que seja concedida a 

tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário constituído pelas Notificações de 

Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 Nº 

239131/54/28/2016;  249011/54/28/2016;  245776/54 /28 /2016 ; 

245777/54/28/2016; 249008/54/28/2016, mediante autorização de garantia 

do Juízo, decorrente de depósito judicial no valor das parcelas que vinham 

sendo pagas pelos Recorrentes no parcelamento especial 

FUNEDS/REFAZ, em interpretação sistemática e ampla do disposto no 

artigo 151 do CTN c.c. o § 6º do artigo 98 do novo CPC; b) 

alternativamente, que seja concedido o pedido anterior, independente de 

garantia do Juízo; c) ou, ainda, na remota hipótese de não ser concedida 

nenhuma das situações retro, que seja determinada a IMEDIATA 

INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO para se manifestar sobre a 

prescrição aventada na inicial, com vistas a uma posterior apreciação com 

URGÊNCIA do pedido de tutela provisória. É o relatório. Decido. 

Constata-se, prefacialmente, a regularidade formal na interposição do 

presente Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos 

elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal. O artigo 

1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo 

ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de 

tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tratando-se de tutela 

antecipada, caberá ao Agravante demonstrar o preenchimento dos 

requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: a) a 

demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Com o advento do parcelamento do FUNEDS, com base na Lei 9.481/2010 

e Decreto n. 526, os Requerentes aderiram ao referido parcelamento 

especial em 17-6-2013, gerando os parcelamentos a seguir descritos: Vito 

Eduardo de Amorim Andrelino Parcelamento 10597064 Luiz Andrelino Neto 

Parcelamento 10597063 Lucilayne Andrelino Parcelamento 10597048 

Regislayne Andrelino Barreto Parcelamento 10597036 Claudio Andrelino 

Parcelamento 10597057 Ocorre que os parcelamentos retro foram 

cancelados conforme informação recebida pelos Requerentes, por meio 

da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 Nº. 

239131/54/28/2016, recebida em 5/9/2016, noticiando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito da ADI nº. 100642/2013, 

declarou a inconstitucionalidade da Lei nº. 9.481/2010, e também que os 

artigos 11 a 13 da Lei nº. 10.236/2014, também foram declarados 

inconstitucionais, no âmbito da ADI n. 62120/2015. A despeito dos 

argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta a 

concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta sede de 

cognição sumária, porquanto os Termos de Confissão de Débito Fiscal e 

Parcelamento Resgate – FUNEDS mencionados foram firmados com 

amparo na Lei Estadual nº 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o 

decreto regulamentador em 19/7/2011 – Decreto nº 526/2011 e o Decreto 

Estadual nº 10/2015, que regulamentou o Programa de Recuperação de 

Créditos da Fazenda Pública Estadual – REFAZ, instituído nos termos dos 

artigos 1º a 10 da Lei Estadual n°. 10.236/2014. Por sua vez, o Tribunal 

Pleno, na ADIN nº 100642/2016 e ADIN nº 62120/2015, declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e do Decreto nº 526/2011, bem 

como dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.236/2014 e, por 

arrastamento, do Decreto Estadual nº. 30/2015, respectivamente, com 

efeitos ex tunc. Entenderam que a permissão da concessão de anistia e 

remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no 

artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Conforme acórdão 

proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 100642/2013, a lei 

criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – 

FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão 

de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o 

recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 

50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência 

constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da 

arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 

da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, 

considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de 

impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos 

termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual. Já, na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 62120/2015, que declarou a 

inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei nº 10.236/2014 

(Instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública 

Estadual – REFAZ), verificou-se que tais atos normativos guardam 

semelhança com a lei declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste 

Sodalício (Lei nº 9.841/2010), inclusive com fortes indícios de reprodução 

de parte do texto. Pois bem. No que tange à possível ocorrência da 

prescrição, a priori, torna-se forçoso reconhecer a existência de causa 

interruptiva do prazo prescricional, nos moldes do artigo 174, parágrafo 

único, IV, do Código Tributário Nacional, por compreender que o termo de 

confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento 
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da dívida. Outrossim, o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional dispõe 

que suspende a exigibilidade do crédito tributário o parcelamento. Por 

conseguinte, o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do 

acordo gerador do parcelamento (5/9/2016), não havendo, em princípio, 

que se falar em prescrição. Quanto ao pedido de depósito judicial no valor 

das parcelas que vinham sendo pagas pelos Recorrentes no 

parcelamento especial FUNEDS/REFAZ, para o fim de suspender a sua 

exigibilidade, esclareço que, com a declaração da inconstitucionalidade 

das normas que embasavam o parcelamento da dívida dos Agravantes, 

com efeitos ex tunc, impõe-se o retorno ao status quo ante, o que, em 

tese anularia eventual anistia e remissão da dívida, incidindo, portanto, 

sobre o débito os devidos encargos legais. Assim, em princípio, não há 

como autorizar o depósito parcelado do valor do crédito tributário. 

Ademais, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que, para que seja 

suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito 

na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, 

do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: O depósito somente suspende 

a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Com essas 

considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do 

julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela recursal requerida, por não vislumbrar relevância na 

fundamentação exposta nas razões recursais. Intime-se o Agravado para 

apresentar resposta, no prazo legal. Após, dê-se vista à douta 

Procuradoria Geral de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 15 de 

março de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1000697-31.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DA COSTA RODRIGUES (AGRAVANTE)

JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO (AGRAVANTE)

HERANILDO FERNANDO ALMEIDA (AGRAVANTE)

WELLINGTON DA SILVA VILAS BOAS (AGRAVANTE)

JUVENAL R. NEVES BARBOSA (AGRAVANTE)

JULIANNY KALINE NEVES BARBOSA (AGRAVANTE)

DARLENE DE MORAES BARBOSA (AGRAVANTE)

THIERRI RICARDO FERREIRA NERY (AGRAVANTE)

GEOVANE MARQUES (AGRAVANTE)

VILNEY DE SOUSA BRITO (AGRAVANTE)

LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA (AGRAVANTE)

ALESSANDRA CARBONATO SEGOVIA (AGRAVANTE)

VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES (AGRAVANTE)

JAQUELINE RAELE MORENO GORGETTE (AGRAVANTE)

JASMIM RAELY MORENO GORGETTE (AGRAVANTE)

EMERSON ALVES PEREIRA (AGRAVANTE)

JUREMA FIGUEIREDO GOERGETE (AGRAVANTE)

ALEX ANTUNES DA SILVA (AGRAVANTE)

JOSIMAR SOUZA DO ESPIRITO SANTO (AGRAVANTE)

FABIANE BULHÕES DE AZEVEDO (AGRAVANTE)

CLÉSIO JOSÉ SPHORHR (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - 5373-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do 

Código de Processo Civil/2015, não conheço do Agravo de Instrumento.

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001588-52.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - 21919-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

Decisão: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo, tão 

somente para determinar que o PRAD seja apresentado à SEMA/MT, no 

prazo, máximo, de 120 (cento e vinte) dias.

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001584-15.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - 10718-O/MT (ADVOGADO)

DARI LEOBET JUNIOR OAB - 21919-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARCIO VIDAL

 

Decisão: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo, tão 

somente para determinar que o PRAD seja apresentado à SEMA/MT, no 

prazo, máximo, de 120 (cento e vinte) dias.

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1002303-94.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - 6613-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YUN KI LEE OAB - 131693-/SP (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - 0019023-A/MT (ADVOGADO)

CARINA BUONOPANE BORGES AGUIAR OAB - 327649-/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 

1002303-94.2017.8.11.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

AGRAVADA: TAM LINHAS AÉREAS Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de 

decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com 

Pedido de Liminar nº. 1001528-53.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de 

tutela provisória de urgência, para suspender a cobrança da multa no 

valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), evitando a inscrição em dívida 

ativa e consequente execução fiscal. Argumenta o Agravante que o 

processo administrativo instaurado obedeceu às normas vigentes do 

Decreto Federal nº. 2.181/97 e ainda no Decreto Federal n. 6.523/2008, 

portanto, perfeitamente legal. Afirma que o Autor/Agravado teve acesso 

aos autos do procedimento administrativo e entabulou defesa, sendo 

respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo, portanto, 

qualquer fumus boni juris a justificar a liminar deferida. Ressalta ser 

incontestável que da decisão interlocutória poderá resultar dano grave e 

de difícil reparação ao recebimento do crédito não tributário pelo 

Agravante, e, principalmente, um recado à sociedade, de que as normas 

de proteção aos consumidores podem ser desobedecidas pelas 

empresas, que não serão multadas, visto que o Poder Judiciário, em 

demandas sem qualquer lastro probatório ou fundamentos relevantes, 

suspende a sua cobrança. Registra que, após levantar anomalia no 

procedimento administrativo do PROCON, não fez a parte 

Autora/Agravada qualquer prova de irregularidade ou abuso ou mesmo 

ilegalidade no processo administrativo, que impõe a multa combatida. Pede, 

assim, o recebimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente 

recurso, para impedir a estabilização da liminar deferida, na forma 

autorizada pelos artigos 1.015, I, 304, 183 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil, sobrestando-se, desse modo, a decisão liminar recorrida 

até decisão de mérito deste agravo. Nos termos do art. 1017, § 5º, do 

CPC, visualizei os documentos obrigatórios, por meio de consulta ao 

sistema PJE de 1º Grau. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar 

em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos 

pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de 

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise detida 

dos documentos que instruem o presente Recurso, verifico, prima facie, 

que a decisão administrativa que culminou com a aplicação da multa pelo 

PROCON em desfavor da Agravada, respeitou o exercício dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, isso, porque, após 

receber a Reclamação do consumidor, procedeu à intimação da Recorrida 
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para participar de audiência, na qual não houve a celebração de acordo. 

Observa-se ainda que, contra a decisão que aplicou a multa, houve a 

interposição de recurso administrativo, sendo mantida a sanção 

administrativa de multa aplicada, uma vez que obedeceu aos parâmetros 

legais previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei nº. 8.078/90. Desta 

feita, sem adentrar no mérito da demanda, o certo é que, a priori, o que se 

constata é que o processo administrativo observou os princípios do 

devido processo legal e do contraditório, não havendo, pois, irregularidade 

aferida de plano. Por outro lado, restou demonstrado o requisito do 

periculum in mora, ante a possibilidade de não recebimento do crédito não 

tributário pelo Agravante, o qual, de antemão, é devido, pelos argumentos 

mencionados. Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 995 do 

CPC e sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do 

julgamento do mérito do presente recurso, defiro o efeito suspensivo 

almejado. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações. 

Intime-se a Agravada para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 1.019, II, do CPC/2015. Após, dê-se vista à 

Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do 

CPC/2015. Cuiabá (MT), 15 de março de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra 

Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1003637-03.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MERIENE FERNANDES CATALA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - 17525-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1003637-03.2016.8.11.0000 AGRAVANTE (S): MERIENE FERNANDES 

CATALÁ AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

MONOCRÁTICA Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Agravo de 

Instrumento interposto por Meriene Fernandes Catalá contra decisão 

proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 44663-40.2014.811.0041, 

Código 922146, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o 

pedido de reconsideração do indeferimento da justiça gratuita e extinguiu o 

feito sem resolução do mérito. Inconformada, ajuizou o presente recurso, 

objetivando a concessão da antecipação da tutela inaudita altera parte a 

fim de revogar a extinção do feito. Embora intimada a se manifestar quanto 

à possibilidade de não conhecimento do recurso (Id. 341588), a Agravante 

não atendeu à referida determinação (Id. 411057). É o breve relato. 

Decido. A Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento contra 

decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o não 

pagamento das custas processuais. Assim, pelo que se vê, o presente 

agravo foi interposto contra sentença, ensejando a interposição de 

recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO RETROATIVA. DECISÃO QUE EXTINGUIU 

O FEITO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Descabe a 

interposição de agravo de instrumento contra decisão que extinguiu o 

feito, pois se está diante de pronunciamento jurisdicional com natureza de 

sentença, conforme prevê os arts. 267 e 269 do CPC, cujo recurso cabível 

é o de apelação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70060485042, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 

Julgado em 04/09/2014). Destaquei. Assim sendo, com fulcro no artigo 

932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de 

instrumento, porquanto manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. 

Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Se transcorrido in albis o 

prazo recursal, proceda-se com as devidas baixas. Cuiabá, 16 de março 

de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1002196-50.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DO CARMO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES OAB - 137816-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

RUBENS CELSO RODRIGUES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

CIRCOM COML INDL RIZ CENTRO OESTE DE MATO GROSSO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL JOAQUIM DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

Vistos, etc. Primeiramente, torno sem efeito a decisão do ID n. 460595, 

tendo em vista que foi lançada equivocadamente. Trata-se de recurso de 

agravo de instrumento, interposto por Nelson do Carmo contra a decisão 

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, 

nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de levantamento da penhora 

sobre valor constrito em sua conta bancária. Sustenta o Agravante que foi 

determinada a penhora do numerário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de 

sua titularidade, em substituição a outros bens constritos no feito. 

Assevera que foi proferida sentença pelo Juiz a quo reconhecendo a 

prescrição intercorrente, extinguindo o crédito tributário e determinando o 

levantamento dos valores bloqueados. O Autor/Agravante peticionou nos 

autos, pleiteando a liberação do valor penhorado, em seu favor, mas foi 

indeferido pelo Juízo Singular. Por fim, requer seja admitido e processado 

o presente recurso, para que, ao final, seja-lhe dado provimento, a fim de 

reformar a decisão agravada, determinando o levantamento dos valores 

penhorados, em favor do Recorrente. Os documentos foram juntados 

eletronicamente. É o que merece registro. Decido. Pretende o Agravante a 

liberação da penhora realizada na Ação de Execução Fiscal, com a 

expedição de alvará do valor bloqueado em seu favor. O Magistrado 

Singular indeferiu o pedido, por entender que os valores bloqueados já 

deveriam estar integrados ao patrimônio do Estado, além do que a 

prescrição teria sido decretada somente em relação à parte da dívida não 

adimplida. Pois bem. É cediço que a penhora é um mecanismo que visa 

garantir o adimplemento do credor que detém um título judicial, 

individualizando, dentro da esfera patrimonial do devedor, o bem que 

deverá satisfazer a dívida existente, no caso em tela, o numerário 

bloqueado da conta bancária do Exequente. Ocorre que, naqueles autos, 

ante a inércia da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, o Juiz 

Singular julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição nos termos 

do § único, I, do art. 174 c/c art. 156, IV, do Código Tributário Nacional, 

com fulcro no art. 269, IV, do CPC, tendo a sentença transitado em julgado 

em 23/6/2016, conforme Id n 451547. Não obstante o entendimento 

consignado pelo Magistrado Singular, o levantamento da penhora efetuada 

na ação executiva é uma decorrência mais do que lógica, quando de sua 

extinção. Assim, pouco interessa que a extinção da execução se dê pelo 

abandono da parte e não pelo pagamento: não existindo execução, não há 

como se manter a constrição recaída sobre o valor bloqueado do devedor. 

Nesse sentido: EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. 

EXECUTADO QUE FORMULA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EFETUADA NO 

PROCESSO. REJEIÇÃO DO PEDIDO COM DETERMINAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DA 

CONSTRIÇÃO QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA DA EXECUÇÃO EXTINTA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR, RI 000515229200781600450 

PR 0005152-29.2007.8.16.0045/0, Relator: DOUGLAS MARCEL PERES, 

Julgado em 30/06/2015) RECURSO INOMINADO. Portanto, diante da 

extinção do feito em que foi reconhecida a prescrição e tendo a sentença 

transitado em julgado, não há como se manter a constrição, uma vez que é 

decorrência lógica da Execução. Com essas considerações, DEFIRO EM 

PARTE o pedido do Agravante, para determinar que o valor penhorado 

permaneça na conta do Juízo Singular, até o julgamento do mérito do 

presente recurso. Intime-se a parte Agravada para contraminutar o 

Recurso, e oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações. 

Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento. Intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá (MT), 15 de março de 2017. Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001054-11.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR FRANCA TENUTA (AGRAVADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - 10228-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001054-11.17 - PJE AGRAVANTE(S) 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ AGRAVADO(S) AUGUSTO CESAR TENUTA Vistos, 

etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo 

Município de Cuiabá em face de decisão que, nos autos de Mandado de 

Segurança, impetrado por Augusto Cesar Tenuta, concedeu a liminar, a 

fim de que seja providenciada a imediata nomeação e posse do Impetrante 

no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, na função de 

condutor de veículos, nos termos do Edital nº 002/2015 da Secretaria 

Municipal de Educação. O Agravante alega que não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão liminar da 

ordem, ante a ausência do fumus boni juris. Ressalta que caberia ao 

Agravado demonstrar que as contratações realizadas pelo Município se 

deram ilegalmente, haja vista que tal modalidade de contratação é 

perfeitamente possível, a teor do art. 37, IX, da CF. Argumenta ainda que, 

até prova em contrário, as alegadas contratações temporárias realizadas 

pelo Município se deram em conformidade com o ordenamento jurídico, 

ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 

Assevera, também, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, sob 

o argumento de que é impossível a concessão da medida liminar no 

presente caso, por ser expressamente vedado o caráter satisfativo 

contra a fazenda pública. Afirma, outrossim, a evidente possibilidade de 

risco grave, de difícil reparação para o Município Agravante, já que a 

decisão de 1º Grau viola o princípio da discricionariedade, conferido à 

Administração Pública no provimento de cargos, bem como enseja 

pagamento de vencimentos ao Agravado, o que é vedado em sede de 

liminar, gerando grave prejuízo à Fazenda Pública Municipal. Por essas 

razões, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o 

pronunciamento definitivo da Câmara. No mérito, pugna pelo provimento do 

agravo, a fim de que seja reformada a decisão objurgada. Nos termos do 

art. 1017, § 5º, do CPC, o Agravante requereu a dispensa de anexar os 

documentos obrigatórios para interposição do Agravo de Instrumento, 

razão pela qual visualizei os documentos por meio de consulta ao sistema 

PJE de 1º Grau. É o breve relato. Decido. Conforme relatado, o agravante 

se insurge contra a decisão que, ao deferir o pedido de liminar, nos autos 

do mandado de segurança impetrado pelo Agravado em desfavor do 

Município de Cuiabá, determinou a imediata nomeação e posse do 

Impetrante, ora Agravado, no cargo de Técnico em Manutenção e 

Infraestrutura, na função de condutor de veículos. Para a concessão da 

liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos 

exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e 

de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Encontra-se 

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a 

aprovação em concurso público, em posição classificatória dentro do 

número de vagas ofertadas em edital, atribui ao referido candidato direito 

subjetivo à nomeação, no momento em que a Administração Pública 

evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e o faz, de 

forma precária, em detrimento do candidato aprovado. Consta da lista de 

classificação anexada aos autos que o Agravado encontra-se aprovado 

em 9º lugar, e o Edital previa 12 (doze) vagas, tendo a Administração 

nomeado os seis primeiros colocados. Por oportuno, ressalto que, embora 

tenha sido comprovada a abertura de processo seletivo para a 

contratação temporária, pela publicação do Edital de Contratos 

Temporários nº 001/2017/GS/SME, cuja destinação supostamente se 

voltaria ao preenchimento de vagas, entre as quais estaria a que o 

Impetrante havia obtido aprovação, contudo não houve comprovação da 

efetiva contratação de nenhum servidor temporário, situação que afasta o 

direito líquido e certo à nomeação. Pois bem. Denota-se que, nas questões 

referentes à nomeação de candidatos aprovados em Concursos Públicos, 

o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se da nova sistemática dos 

Recursos Repetitivos, elencadas nos artigos 543-B e seguintes do CPC, 

declarou, no Recurso Extraordinário nº 598.099/MS, a existência de 

Repercussão Geral sobre a matéria. Eis a ementa em questão: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à 

nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de 

concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração 

Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5º, inciso LXIX e 37, caput e 

inciso IV, da Constituição Federal. 5. Repercussão Geral reconhecida. 

(STF – RE nº 598099/MS, Relator Ministro Menezes Direito, Relator p/ 

Acórdão: Ministro Gilmar Mendes, DJe 04/03/2010) O Recurso 

Extraordinário restou julgado, por unanimidade, obtendo o acórdão a 

seguinte Ementa, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO 

À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À 

NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a 

Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a 

nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de 

acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando 

aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez 

publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da 

Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um 

dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à 

nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

(STF – RE nº 598099/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 03/10/2011) 

Do voto retro, extrai-se que, dentro do prazo de validade do concurso, a 

Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, 

mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com 

o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa 

forma, um dever imposto ao poder público. (Grifei) No caso sub examine, 

constata-se que o concurso em questão foi homologado em 25-2-2015, 

portanto, válido até 25-2-2017, motivo pelo qual a Administração detém 

poder discricionário para efetivar as nomeações de acordo com sua 

conveniência, dentro do prazo estabelecido pelo edital, não havendo o 

cometimento de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade. Assim, prima facie, 

não há o que se falar em fumus boni juris, necessário para a concessão 

da medida liminar no Juízo Singular. Por fim, o perigo na demora não se 

verifica, já que não há risco de ineficácia da medida, caso seja concedida 

a segurança somente ao final do writ. Desse modo, entendo que tais 

argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao 

conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são 

verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a suspensão do 

decisum objurgado é medida que se impõe. Com tais considerações, 

DEFIRO o pedido liminar, para suspender a decisão agravada. 

Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações. Em seguida, 

intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça. Cuiabá, 16 de 

março de 2017. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001966-08.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - 0008032-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

AGRAVANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de 

Instrumento interposto em 7/3/2017, com pedido liminar, interposto por 

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA em face de decisão proferida em 

23/01/2017 que, nos autos da Ação Anulatória proposta contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão da 

exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON. Argumenta a 

Agravante que a decisão administrativa que a condenou ao pagamento de 

multa é desprovida de motivação válida e, caso a tutela pretendida não 

seja antecipada corre o risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação. 

Ressalta que, caso o débito não seja suspenso, este será inscrito em 

dívida ativa e, caso isso ocorra, a Agravante não só ficará inadimplente 

frente a todos os seus fornecedores e clientes, bem como poderá sofrer 

execução fiscal, na qual seus bens poderão ser penhora indevidamente. 

Pede, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão 

agravada, e, desde já, o deferimento da tutela antecipada recursal 

determinando a suspensão da cobrança da multa administrativa pelo 
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PROCON, até o julgamento do mérito da ação anulatória. Nos termos do art. 

1017, § 5º, do CPC visualizei os documentos obrigatórios por meio de 

consulta ao sistema PJE de 1º Grau. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença 

dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de 

provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível 

reparação. Observa-se que a Agravante pretende a suspensão de multa 

aplicada pelo PROCON em razão da suposta ofensa ao Código de Defesa 

do Consumidor. Todavia, não apontou qual a nulidade do procedimento 

administrativo que macule a imposição da referida multa. Verifica-se que 

os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se 

traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou 

demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, 

tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal 

e contraditório. Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do 

poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face ao 

descumprimento da empresa da legislação consumerista. Não se pode 

olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, 

que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável. Ademais, 

no caso, não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil 

reversão caso o provimento postulado seja concedido ao final, após o 

regular trâmite recursal, com a apresentação da contraminuta e das 

informações do juízo. Nesse sentido colaciono jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — 

MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — 

NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — 

ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — 

INEXISTÊNCIA. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada 

pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato 

administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de 

prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma 

gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme 

de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa 

senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 

118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014) Entendo, assim, que 

os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos 

em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que 

indeferiu o pleito antecipatório ante a ausência dos requisitos elencados 

no art. 300 do CPC. Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos 

autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada. COMUNIQUE-SE ao 

Juízo a quo, solicitando-lhe informações. INTIME-SE o Agravado para 

apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

Art. 1.019, inc. ,o CPC/2015. Após, DÊ-SE VISTAS à douta 

Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, inc. III, do 

CPC/2015. Cuiabá, 16 de março de 2017. Helena Maria Bezerra Ramos 

Desembargadora Relatora

Decisão Classe: CNJ-202 Terceira Câmara Cível

Processo Número: 1001713-20.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1001713-20.2017.8.11.0000 AGRAVANTE (S): DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO AGRAVADO (S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com 

pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em 

Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos 

autos da Ação Civil nº 36710-54.2016.811.0041 (código 1161888) 

ajuizada em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá, indeferiu liminar 

consistente em construir uma Unidade Escolar de Educação Infantil no 

Bairro Jardim Mossoró, na cidade de Cuiabá/MT. O Agravante alega, em 

síntese, que o referido bairro não possui Escola de Educação Infantil, 

porquanto a escola mais próxima é a Historiador Rubens de Mendonça, 

situada no bairro Cohab São Gonçalo, que atende apenas alunos que 

cursam a partir do terceiro ano do ensino fundamental, de forma que as 

crianças que não se enquadram em tal perfil, por possuírem idades 

inferiores, simplesmente não estudam, já que não há creches nas 

proximidades. Relata que encaminhou ofício requisitório ao Agravado, 

requerendo informações em relação à construção de escola no referido 

bairro, obtendo como resposta que a Prefeitura não dispõe de área com 

condições necessárias para construção de unidade educacional e que 

não disponibiliza unidades de ensino naquela região, o que justifica a 

realização de novas construções. Entretanto, há urgente necessidade na 

construção de escola infantil que atenda o bairro Jardim Mossoró, pois 

centenas de crianças do bairro estão sem escola, para exercer seu direito 

de estudar. Requer a concessão do efeito ativo, para impor a obrigação 

ao Agravado em iniciar as obras de construção e implantação de unidade 

de Educação Infantil no Bairro Jardim Mossoró, nesta Capital. Juntou 

documentos anexos ao arquivo virtual. É o breve relato. Decido. Pretende 

a Agravante reformar a decisão que, em ação civil pública, indeferiu 

liminar consistente em construir uma Unidade Escolar de Educação Infantil 

no Bairro Jardim Mossoró, na cidade de Cuiabá/MT. Preveem os arts. 300 

e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, como pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência, a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Após análise da situação concreta emergente 

dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, e, em um juízo de 

cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a 

amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado. Primeiramente, 

conforme documentos juntados aos autos pela Agravada, verifico que o 

informativo nº 10/2016 da Coordenadoria de Microplanejamento da 

Estrutura Escolar – CME informa que: No bairro Jardim Mossoró, que faz 

parte da Área de Abrangência 49, o poder público disponibiliza os 

seguintes equipamentos públicos para fins educacionais: EMEB Tereza 

Benguela, EE Historiador Rubens de Mendonça e Creche Municipal Lelita 

Lino. Não contando com uma escola específica para este atendimento, 

mas que esta etapa de estudo é ofertada nas Unidades de Ensino da rede 

municipal acima citada, contemplando o referido bairro. (...) Desse modo, 

observa-se que as crianças são atendidas por unidades escolares 

situadas em bairros próximos, não justificando a intervenção judicial para 

determinar o início imediato das obras, podendo aguardar até a decisão 

final de julgamento do presente recurso. Além disso, extrai-se dos autos 

que as partes, em audiência de conciliação, convencionaram pela 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação de 

Cronograma Físico-Financeiro da obra, quando então tentarão buscar uma 

solução para o deslinde da lide. A propósito, ressalta-se que não existem 

dúvidas quanto à obrigação do Estado de garantir a educação básica, 

assegurando às crianças e adolescentes não só o acesso à matrícula 

escolar mas também os meios necessários ao seu pleno desenvolvimento, 

entre os quais se insere a disponibilização de condições estruturais e 

materiais mínimas do ambiente físico onde se desenvolve a aprendizagem, 

sem as quais se inviabiliza essa relevante prerrogativa constitucional. No 

entanto, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrado o 

perigo de dano que justifique a concessão da medida sem ao menos 

aguardar mais estudo acerca da viabilidade técnica e financeira para sua 

efetiva implantação. Isso posto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se 

sobre esta decisão o Juízo do feito. Intime-se o Agravado para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal. Após, dê-se vista à 

Procuradoria-Geral de Justiça. Cuiabá, 16 de março de 2017. Desa. Helena 

Maria Bezerra Ramos Relatora

Quarta Câmara Cível

Acórdão

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA(Oposto nos autos do(a) Apelação / Remessa Necessária 

142710/2016 - Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 2432 / 2017. 

Julgamento: 07/03/2017. EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO 

ESTADO - OAB 900001327), EMBARGADO - APARECIDA SOARES DIAS 

(Advs: Dr. ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - OAB 13179-B/MT, Dr. 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - OAB 13179/MT). Relator: Exmo. Sr. 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
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Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO.

ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

— SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO — NÃO APLICAÇÃO — 

OBVIEDADE.

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO — DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO.

 PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão 

embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara 

devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

 O artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, por 

razões óbvias, não se aplica aos servidores públicos do Poder Executivo.

 A determinação de que a existência de efetiva defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, acaso 

constatada, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, 

observada ainda eventual reestruturação financeira da carreira, afasta 

qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual 

indevido.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha 

examinado a matéria discutida.

Embargos rejeitados.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-202 Quarta Câmara Cível

Processo Número: 1002360-15.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - 12073-O/MT (ADVOGADO)

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - 19154-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ CARLOS DA COSTA

 

QUARTA CÂMARA CÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1002360-15.2017.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — 

COMARCA DA CAPITAL AGRAVANTE: ECO AMBIENTAL RECICLAGEM DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP AGRAVADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Recurso de agravo de instrumento, com 

pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Eco 

Ambiental Reciclagem de Materiais de Construção Ltda. – Epp, contra a 

decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do 

Presidente do Conselho do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, 

indeferiu a liminar. Assegura que, embora dispensado o estudo de impacto 

ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA 

pela equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato 

Grosso, o Conselho do Meio Ambiente “decidiu pela exigibilidade de 

elaboração do EIA/RIMA para licenciamento do empreendimento.”. Todavia, 

argumenta que “tal exigência extrapola a competência do CONSEMA”. 

Assevera que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 

de novembro de 1985, é claro ao dispor que “o órgão que poderia exigir o 

EIA/RIMA da agravante é a SEMA, e não o CONSEMA.”. Ainda, afirma que 

não está a tratar de atividade que dispensa a apresentação do referido 

relatório, “mas de absoluta inexigibilidade, por não haver previsão legal 

que o faça”. Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para 

que seja determinado o prosseguimento da análise do processo 

administrativo de licenciamento ambiental, sem a exigência de 

apresentação do estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório 

de impacto ambiental. É o relatório. O recurso de agravo de instrumento 

deve ser instruído com os documentos obrigatórios constantes do artigo 

1.017, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, o agravante não juntou a 

certidão da intimação da decisão agravada. Ademais, o recurso (fls. 3/11) 

não foi produzido no editor interno do sistema do Processo Judicial 

Eletrônico (Resolução do Tribunal nº 22, de 22 de novembro de 2011, 

artigo 13, § 1º). Dessa forma, em consonância com os artigos 1.017, § 3º, 

e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o 

agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, apresente a certidão da 

intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a 

tempestividade, bem como, sane a apontada irregularidade, nos termos do 

artigo 13, § 1º, da Resolução do Tribunal nº 22, de 22 de novembro de 

2011. Às providências. Cuiabá, 16 de março de 2017. Des. Luiz Carlos da 

Costa Relator

 
Protocolo Número/Ano: 24474 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 24474/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 163657/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

EMBARGADO - JANETH APARECIDA DA SILVA (Advs: Dra. RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA - OAB 8753/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 26063 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 26063/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 108605/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

EMBARGADO - ROSENIL CAMARGO DE OLIVEIRA (Advs: Dr. JOSÉ 

KROMINSKI - OAB 10896/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 26072 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 26072/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 111352/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

EMBARGADO - LUVANIL NUNES XAVIER DUARTE (Advs: Dr. DÉCIO JOSÉ 

TESSARO - OAB 3162/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 26451 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 26451/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 10042/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ADRIANE SILVA 

COSTA GARCIA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 7242/MT), 

EMBARGADO - CERÂMICA MARILIN LTDA - EPP (Advs: Dr(a). LUIS 

CARLOS CORREA DE MELLO - OAB 8690/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 26453 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 26453/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 53509/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ADRIANE SILVA 

COSTA GARCIA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 7242/MT), 

EMBARGADO - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Advs: Dra. 
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VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB 6762/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 28731 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 28731/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 15859/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr(a). JULYANA LANNES 

ANDRADE - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 19.398/MT), 

EMBARGADO - CAMILA CRISTINA NIELLI PINHEIRO (Advs: Dr. ANTONIO 

LOPES DA COSTA - OAB 8864/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 23338 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 23338/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 139082/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

EMBARGADO - ADRIANA PINHEIRO COELHO E OUTRO(s) (Advs: Dra. 

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB 6911/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 24613 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 24613/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 133050/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

EMBARGADO - IRENE SATIKO KIRIMOTO (Advs: Dra. MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA - OAB 3560-B/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - IRENE SATIKO KIRIMOTO (Advs: Dra. MARCIA 

MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB 3560-B/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS 

OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 25097 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 25097/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 78009/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. BRUNO HOMEM 

DE MELO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6613-B/MT), EMBARGADO - 

G. V. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (Advs: Dr(a). LUIS CARLOS CORREA 

DE MELLO - OAB 8690/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 26450 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 26450/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 156024/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. FÁBIO MARCEL 

VANIN TURCHIARI-PROC. ESTADO - OAB 7140-B/MT), EMBARGADO - 

FRANCISCO XAVIER KIPPER E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). ANTONIO GOMES 

DE ALMEIDA NETO - OAB 18314-O/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

KIPPER E SCHOENBERGER

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 27801 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 27801/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 27185/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

EMBARGADO - WILLIAN KRAUSE (Advs: Dr. ADEMYR CÉSAR FRANCO - 

OAB 14091/mt, Dr. CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB 9059/mt, Dra. 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB 6057/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 21038 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 21038/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 121501/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. ULINDINEI 

ARAÚJO BARBOSA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3035/MT), 

EMBARGADO - ALINE BORGES GUIMARÃES (Advs: Dr. LUIZ EDUARDO 

LOPES JUNIOR - OAB 13879/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 24471 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 24471/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 123300/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646/MT), EMBARGADO - ERICA LUZIA ZIMERMANN 

COSTA (Advs: Dr. ADEMYR CÉSAR FRANCO - OAB 14091/MT, Dr. 

CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB 9059/MT, Dra. DANIELE IZAURA DA 

SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB 6057/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 24603 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 24603/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 81200/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001327), EMBARGADO - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE JESUS (Advs: 

Dr(a). ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - OAB 13.179-B/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 25017 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 25017/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 139006/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

EMBARGADO - ARIONETE FRANCISCA DE SOUZA (Advs: Dra. MARCIA 

MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB 3560-B/MT, Dr. MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB 9981-B/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.
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Protocolo Número/Ano: 25290 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 25290/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 151515/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO - OAB 5266/MT), 

EMBARGADO - CREUZA MARIANO DA SILVA E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). 

CIBELE PRIETCH PAGNO - OAB 9.947-B/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 25803 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 25803/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 61550/2012 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO

EMBARGANTE - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (Advs: Dr. ULINDINEI 

ARAÚJO BARBOSA - PROC. DO ESTADO - OAB 3035-o/mt), APELADO(S) 

- JOLECAR LTDA ME E OUTRO(s) (Advs: Dr. RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB 3882/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - JOLECAR LTDA ME E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB 3882/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (Advs: Dr. 

ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - PROC. DO ESTADO - OAB 3035-o/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 24537 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 24537/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 72644/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

EMBARGADO - TARCIS ALVAN OLIVA DOS SANTOS (Advs: Dr. JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB 9309/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 25077 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 25077/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 101001/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - DIEGO PEREIRA DA SILVA (Advs: Dr. MOSAR FRATARI 

TAVARES - OAB 3239-b/mt), EMBARGANTE - ESTADO DE MATO 

GROSSO, EMBARGADO - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITENCOURT - FUNCAB (Advs: Dr(a). LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB 113.756/RJ, Dra. NOILVIS KLEM RAMOS - OAB 13100/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 25803 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 25803/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 61550/2012 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO

EMBARGANTE - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (Advs: Dr. ULINDINEI 

ARAÚJO BARBOSA - PROC. DO ESTADO - OAB 3035-o/mt), APELADO(S) 

- JOLECAR LTDA ME E OUTRO(s) (Advs: Dr. RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB 3882/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - JOLECAR LTDA ME E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB 3882/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (Advs: Dr. 

ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - PROC. DO ESTADO - OAB 3035-o/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 

Protocolo Número/Ano: 26683 / 2017

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 26683/2017 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 138237/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ADRIANE SILVA 

COSTA GARCIA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 7242/MT), 

EMBARGADO - CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO (Advs: Dr(a). 

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - OAB 18314-O/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 23546 / 2017

REC. AGRAVO INTERNO Nº 23546/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 110056/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

SINOP

AGRAVANTE(S) - ANDRESSA BIELSKI (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB 13079 /MT, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). DARI LEOBET JÚNIOR - OAB 21919/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

 

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 25256 / 2017

REC. AGRAVO INTERNO Nº 25256/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 118786/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. BRUNO 

HOMEM DE MELO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6613-B/MT), 

AGRAVADO(S) - MERCADO BOA SORTE LTDA (Advs: Dr(a). HEMERSON 

CEZAR DESZCZYNSKI - OAB 116988/SP, Dr(a). OUTRO(S))

 

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 28445 / 2017

REC. AGRAVO INTERNO Nº 28445/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 47817/2016 - CLASSE: CNJ-202) 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), AGRAVADO(S) - LIONIDES FERNANDES 

DE LIMA E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB 17553-O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-202 Quarta Câmara Cível

Processo Número: 1001996-43.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 34772-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR CARLOS CAMPANHARO (AGRAVADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento n. 

1001996-43.2017.8.11.0000 (PJE) Agravante: MUNICÍPIO DE JUÍNA 

Agravado: JOACIR CARLOS CAMPANHARO Vistos etc. Trata-se de 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA 

contra a decisão que determinou o arquivamento, sem baixa na 

distribuição, dos autos da Execução Fiscal proposta contra JOACIR 

CARLOS CAMPANHARO, por se tratar de ação que visa ao recebimento 

de crédito de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT, nos termos do Provimento nº 
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13/2013-CGJ/TJMT. O agravante sustenta que a decisão agravada 

inviabiliza o acesso à justiça e viola os princípios constitucionais da 

razoável duração do processo e da efetivação do provimento jurisdicional, 

tendo em vista que os municípios pequenos, com poucos contribuintes, 

contam com reduzidos créditos tributários, os quais dificilmente perfazem 

o valor de 15 (quinze) UPF’s. Assim, requer a concessão do efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento para sustar o arquivamento do feito 

originário, determinando o seu regular processamento, até que seja 

decidido definitivamente o mérito do presente recurso, pugnando, ao final, 

pelo seu provimento. É o relatório. Decido. Por tempestivo e próprio 

recebo-o na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC/2015, 

porquanto, interposto contra decisão que determinou o arquivamento da 

execução fiscal originária. Com esteio nos pressupostos contidos nos 

artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 1.012, §4º, ambos do 

CPC/2015, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso, se 

restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco 

de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e 

ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni 

iuris), in verbis: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal 

e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, 

incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir 

efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” 

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo 

disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A 

eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, 

se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de 

difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 

provimento do recurso.” O agravante se insurge contra a decisão que 

determinou o arquivamento da Ação de Execução Fiscal, em razão do seu 

baixo valor, com base no Provimento nº 13/2013-CGJ/TJMT, afirmando que 

seus créditos fiscais basicamente são constituídos por valores inferiores 

ao determinado em referido ato normativo, que assim dispõe: “Art. 1º. 

Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções 

Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT § 1º 

O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.” Não obstante o 

teor do Provimento, o artigo 141, do Código Tributário Nacional estabelece 

a indisponibilidade do crédito tributário, ao dispor que a sua suspensão ou 

exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei: “Art. 141. O 

crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias”. Nesse passo, a aplicação do Provimento impediria 

o acesso ao Judiciário e implicaria em prejuízo de grande monta aos 

municípios, que em sua grande maioria contam com créditos tributários em 

valor abaixo daquele estabelecido pelo ato normativo infralegal. O 

arquivamento da execução fiscal em razão do valor, impedindo o seu 

prosseguimento, sem que haja previsão em legislação específica da 

entidade tributante estipulando o valor mínimo para a cobrança judicial, 

implica na suspensão do crédito tributário, o que caracteriza ofensa ao 

disposto no artigo 141 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO 

VALOR – PROVIMENTO Nº 13/2013 DA CGJ – INVIABILIDADE — QUANTIA 

SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA — DEMONSTRAÇÃO - 

INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 34 DA LEI Nº 

6.830/1980 — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se 

aplica o Provimento nº 13/2013 da CGJ, quando o crédito tributário 

ultrapassar o valor de R$ 1.127,25 (um mil cento e vinte e sete reais e 

vinte e cinco centavos), considerado por ele como mínimo indispensável 

para que a execução possa ter seu trâmite regular. Ainda que seja a 

execução fiscal de pequeno valor não pode o Poder Judiciário extinguir o 

processo tendo em vista a indisponibilidade do patrimônio público, o qual 

somente por lei expressa pode se tornar alienável.” (Ap 106122/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) Outrossim, o artigo 2°, §1°, da 

Lei nº 6.830/80, não estabelece um valor mínimo para viabilizar a 

execução de créditos fiscais da Fazenda Pública, dispondo, ao contrário, 

que “Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de 

que trata o artigo 1°, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”. 

Sendo assim, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO almejado e, por 

consequência, determino a suspensão da decisão agravada até 

julgamento final do presente recurso, devendo ser providenciado o regular 

andamento do feito. Intime-se o agravado para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que 

entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Em 

seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se 

manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de março de 2017. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues Relatora

Intimação Classe: CNJ-202 Quarta Câmara Cível

Processo Número: 1002049-24.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 34772-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento n. 

1002049-24.2017.8.11.0000 (PJE) Agravante: MUNICÍPIO DE JUÍNA 

Agravado: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA 

contra a decisão que determinou o arquivamento, sem baixa na 

distribuição, dos autos da Execução Fiscal proposta contra FRANCISCO 

PEREIRA DOS SANTOS, por se tratar de ação que visa ao recebimento de 

crédito de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso – UPF-MT, nos termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/TJMT. 

O agravante sustenta que a decisão agravada inviabiliza o acesso à 

justiça e viola os princípios constitucionais da razoável duração do 

processo e da efetivação do provimento jurisdicional, tendo em vista que 

os municípios pequenos, com poucos contribuintes, contam com reduzidos 

créditos tributários, os quais dificilmente perfazem o valor de 15 (quinze) 

UPF’s. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de 

instrumento para sustar o arquivamento do feito originário, determinando o 

seu regular processamento, até que seja decidido definitivamente o mérito 

do presente recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento. É o 

relatório. Decido. Por tempestivo e próprio recebo-o na forma do art. 1.015, 

inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC/2015, porquanto, interposto contra 

decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal originária. Com 

esteio nos pressupostos contidos nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo 

único c/c art. 1.012, §4º, ambos do CPC/2015, o relator poderá conceder o 

efeito suspensivo ao recurso, se restar comprovado que da imediata 

produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a 

probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), in verbis: “Art. 

1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído 

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, 

o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo 

ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 

pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” “Art. 995. Os 

recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou 

decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão 

recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento 

do recurso.” O agravante se insurge contra a decisão que determinou o 

arquivamento da Ação de Execução Fiscal, em razão do seu baixo valor, 

com base no Provimento nº 13/2013-CGJ/TJMT, afirmando que seus 

créditos fiscais basicamente são constituídos por valores inferiores ao 

determinado em referido ato normativo, que assim dispõe: “Art. 1º. 

Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções 

Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT § 1º 

O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 
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juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.” Não obstante o 

teor do Provimento, o artigo 141, do Código Tributário Nacional estabelece 

a indisponibilidade do crédito tributário, ao dispor que a sua suspensão ou 

exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei: “Art. 141. O 

crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias”. Nesse passo, a aplicação do Provimento impediria 

o acesso ao Judiciário e implicaria em prejuízo de grande monta aos 

municípios, que em sua grande maioria contam com créditos tributários em 

valor abaixo daquele estabelecido pelo ato normativo infralegal. O 

arquivamento da execução fiscal em razão do valor, impedindo o seu 

prosseguimento, sem que haja previsão em legislação específica da 

entidade tributante estipulando o valor mínimo para a cobrança judicial, 

implica na suspensão do crédito tributário, o que caracteriza ofensa ao 

disposto no artigo 141 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO 

VALOR – PROVIMENTO Nº 13/2013 DA CGJ – INVIABILIDADE — QUANTIA 

SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA — DEMONSTRAÇÃO - 

INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 34 DA LEI Nº 

6.830/1980 — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se 

aplica o Provimento nº 13/2013 da CGJ, quando o crédito tributário 

ultrapassar o valor de R$ 1.127,25 (um mil cento e vinte e sete reais e 

vinte e cinco centavos), considerado por ele como mínimo indispensável 

para que a execução possa ter seu trâmite regular. Ainda que seja a 

execução fiscal de pequeno valor não pode o Poder Judiciário extinguir o 

processo tendo em vista a indisponibilidade do patrimônio público, o qual 

somente por lei expressa pode se tornar alienável.” (Ap 106122/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) Outrossim, o artigo 2°, §1°, da 

Lei nº 6.830/80, não estabelece um valor mínimo para viabilizar a 

execução de créditos fiscais da Fazenda Pública, dispondo, ao contrário, 

que “Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de 

que trata o artigo 1°, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”. 

Sendo assim, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO almejado e, por 

consequência, determino a suspensão da decisão agravada até 

julgamento final do presente recurso, devendo ser providenciado o regular 

andamento do feito. Intime-se o agravado para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que 

entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Em 

seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se 

manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de março de 2017. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues Relatora

Intimação Classe: CNJ-202 Quarta Câmara Cível

Processo Número: 1002044-02.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUINA PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - 15091-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONEY DUFFECK (AGRAVADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravo de Instrumento n. 

1002044-02.2017.8.11.0000 (PJE) Agravante: MUNICÍPIO DE JUÍNA 

Agravado: DIONEY DUFFECK Vistos etc. Trata-se de Recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a decisão que 

determinou o arquivamento, sem baixa na distribuição, dos autos da 

Execução Fiscal proposta contra DIONEY DUFFECK, por se tratar de ação 

que visa ao recebimento de crédito de valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, nos termos 

do Provimento nº 13/2013-CGJ/TJMT. O agravante sustenta que a decisão 

agravada inviabiliza o acesso à justiça e viola os princípios constitucionais 

da razoável duração do processo e da efetivação do provimento 

jurisdicional, tendo em vista que os municípios pequenos, com poucos 

contribuintes, contam com reduzidos créditos tributários, os quais 

dificilmente perfazem o valor de 15 (quinze) UPF’s. Assim, requer a 

concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar o 

arquivamento do feito originário, determinando o seu regular 

processamento, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente 

recurso, pugnando, ao final, pelo seu provimento. É o relatório. Decido. Por 

tempestivo e próprio recebo-o na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, 

ambos do CPC/2015, porquanto, interposto contra decisão que determinou 

o arquivamento da execução fiscal originária. Com esteio nos 

pressupostos contidos nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 

1.012, §4º, ambos do CPC/2015, o relator poderá conceder o efeito 

suspensivo ao recurso, se restar comprovado que da imediata produção 

de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível 

reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de 

provimento do recurso (fumus boni iuris), in verbis: “Art. 1.019. Recebido o 

agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o 

caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 

(cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, 

em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, 

comunicando ao juiz sua decisão;” “Art. 995. Os recursos não impedem a 

eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 

diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser 

suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos 

houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O agravante se 

insurge contra a decisão que determinou o arquivamento da Ação de 

Execução Fiscal, em razão do seu baixo valor, com base no Provimento nº 

13/2013-CGJ/TJMT, afirmando que seus créditos fiscais basicamente são 

constituídos por valores inferiores ao determinado em referido ato 

normativo, que assim dispõe: “Art. 1º. Determinar o arquivamento 

incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais 

de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF-MT § 1º O arquivamento a que se refere o 

“caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado. § 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão 

da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que 

conduza a termo a Execução.” Não obstante o teor do Provimento, o artigo 

141, do Código Tributário Nacional estabelece a indisponibilidade do crédito 

tributário, ao dispor que a sua suspensão ou exclusão somente pode 

ocorrer nos casos previstos em lei: “Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”. 

Nesse passo, a aplicação do Provimento impediria o acesso ao Judiciário e 

implicaria em prejuízo de grande monta aos municípios, que em sua grande 

maioria contam com créditos tributários em valor abaixo daquele 

estabelecido pelo ato normativo infralegal. O arquivamento da execução 

fiscal em razão do valor, impedindo o seu prosseguimento, sem que haja 

previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o 

valor mínimo para a cobrança judicial, implica na suspensão do crédito 

tributário, o que caracteriza ofensa ao disposto no artigo 141 do Código 

Tributário Nacional. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO 

FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO VALOR – PROVIMENTO Nº 13/2013 DA 

CGJ – INVIABILIDADE — QUANTIA SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA — 

DEMONSTRAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — 

ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830/1980 — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Não se aplica o Provimento nº 13/2013 da CGJ, quando o 

crédito tributário ultrapassar o valor de R$ 1.127,25 (um mil cento e vinte e 

sete reais e vinte e cinco centavos), considerado por ele como mínimo 

indispensável para que a execução possa ter seu trâmite regular. Ainda 

que seja a execução fiscal de pequeno valor não pode o Poder Judiciário 

extinguir o processo tendo em vista a indisponibilidade do patrimônio 

público, o qual somente por lei expressa pode se tornar alienável.” (Ap 

106122/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) Outrossim, o artigo 

2°, §1°, da Lei nº 6.830/80, não estabelece um valor mínimo para viabilizar 

a execução de créditos fiscais da Fazenda Pública, dispondo, ao 

contrário, que “Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1°, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública”. Sendo assim, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO 
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almejado e, por consequência, determino a suspensão da decisão 

agravada até julgamento final do presente recurso, devendo ser 

providenciado o regular andamento do feito. Intime-se o agravado para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a 

documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, 

inciso II, do CPC. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de 

Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de março de 2017. Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues Relatora

Quinta Câmara Cível

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Quinta 

Câmara Cível, às 14:00h da próxima quarta-feira (art. 3º, II, "a" do Ato 

Regimental nº 02/2005 do Tribunal de Justiça), ou a sessão 

subsequente, quarta-feira seguinte, se não decorrido o prazo previsto no 

artigo 935 do CPC/2015

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL. 

(Interposto nos autos do(a) Agravo de Instrumento 91219/2016 - 

Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 152641 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 

8184-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ARCA D´ALIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA-EPP

ADVOGADO(S): Dra. VANESSA NABARRETE LUCIO - OAB 7858-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 65062/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 65062 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): JORGE LUIZ VILLAS BOAS

ADVOGADO(S): Dr(a). VIVIAN DERVALHE - OAB 19828/MT

              Dr(a). LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB 20079-O/MT

AGRAVADO(S): SANDRA APARECIDA RUVIERI DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. CHARLES BACCAN JÚNIOR - OAB 196702/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 102554/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 102554 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO

ADVOGADO(S): Dr(a). IVO FERREIRA DA SILVA - OAB 14264/MT

              Dr. MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB 4978/MT

AGRAVADO(S): AMANDA KERUZA DA CUNHA CÂMARA DE AQUINO

Agravo de Instrumento 135132/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

 Protocolo Número/Ano: 135132 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): ASSOCIAÇÃO DOS HORTIGRANJEIROS DE 

PONTINÓPOLIS

ADVOGADO(S): Dr(a). ACÁSSIO ALVES DE SOUSA - OAB 14724-B/MT

              Dr(a). RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB 16056/MT

AGRAVADO(S): ANTONIO CLAUDIO FALCÃO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ GENILSON BRAYNER - OAB 19179-A/MT

Agravo de Instrumento 143872/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 143872 / 2016

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): MARIA ALICE CAMARGO LEITE

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB 8294-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): AGRO BOI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

Agravo de Instrumento 150944/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 150944 / 2016

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

AGRAVANTE(S): PAIXÃO & LISSONI LTDA - EPP

ADVOGADO(S): Dra. GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB 9899/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): TIM CELULAR S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - OAB 

12970/MS

              Dra. LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB 8476/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 182393/2015 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

ARAPUTANGA.

 Protocolo Número/Ano: 182393 / 2015

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): FERNANDO LUIZ VILELA

ADVOGADO(S): Dr(a). SERGIO DONIZETI NUNES - OAB 2420- B/MT

APELADO(S): CLEBER MOREIRA BRUM E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dra. ALICE BERNARDETE PARRA MERINO - OAB 

12669/MT

              Dra. THAÍSA AZEVEDO - OAB 8747/MT

APELADO(S): LARROSA & SANTOS - SOCIEDADE CIVIL LTDA

APELADO(S): DOBREVÊ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E 

OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO CORRÊA GOMES - OAB 7859/DF

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 65486/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 65486 / 2016

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): RICARDO PICCIN MORO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB 10925-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): VILSON JOSÉ SCHNEIDER

ADVOGADO(S): Dr(a). HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB 3710/MT

              Dr(a). NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB 7720-B/MT

APELANTE(S): LUCIANO ARMANDO SETTE E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB 4945/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): VILSON JOSÉ SCHNEIDER

ADVOGADO(S): Dr(a). HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB 3710/MT

              Dr(a). NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB 7720-B/MT

APELADO(S): LUCIANO ARMANDO SETTE E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB 4945/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RICARDO PICCIN MORO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB 10925-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): LUIZ ANTONIO PRADO

ADVOGADO(S): Dr(a). ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - OAB 

18827/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 65488/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 65488 / 2016

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): LUCIANO ARMANDO SETTE E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB 4945/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RICARDO PICIN MORO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB 10925-B/MT

APELADO(S): SAGEL - COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB 4398-A/MT

Apelação 142280/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 142280 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): A. F. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - OAB 17086/O - 
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MT

APELADO(S): J. G. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). ACÁSSIO ALVES DE SOUSA - OAB 14724-B/MT

              Dr(a). RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB 16056/MT

Apelação 143946/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 143946 / 2016

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): JOILSON NERY ANDRADE

ADVOGADO(S): Dra. ADAIANE TONHÁ GALVÃO - OAB 10130/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB 14516/MT

              Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB 6735-O/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 158680/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 158680 / 2016

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): V. V. M. E J. R. V. M., REPRESENTADAS POR SUA MÃE A. 

V. C.

ADVOGADO(S): Dra. CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - OAB 

19676/ MT

              Dr. HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB 6000/MT

APELADO(S): N. M. C. REPRESENTADA POR SUA MÃE W. M. C.

ADVOGADO(S): Dr. MANUEL ROS ORTIS JÚNIOR - OAB 5246/MT

Apelação 165207/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUSCIMEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 165207 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): FRANCISCO VICENTE LOPES E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB 13301-A/MT

APELADO(S): ALICE OSSUNA DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. REMI CRUZ BORGES - OAB 11148-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 165753/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 165753 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): T. S. O.

ADVOGADO(S): Dr(a). JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 9001403

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 168153/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 168153 / 2016

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ANTÔNIO RAMOS GERALDO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB 12452/MT

APELANTE(S): ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB 3568-B/MT

              Dr(a). ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - OAB 5.164/MT

APELADO(S): ANTÔNIO RAMOS GERALDO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB 12452/MT

APELADO(S): ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB 3568-B/MT

              Dr(a). ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - OAB 5.164/MT

Apelação 172551/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 172551 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): ANTÔNIO DE SOUSA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB 8843/MT

APELADO(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB 13.431-A

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 180084/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 180084 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB 

8032/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): B2W - COMPANHIA DIGITAL

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB 

16846-A/MT

APELADO(S): TIAGO FABRICIO DOS SANTOS DALLA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). VALQUÍRIA TESTI DA CRUZ - OAB 13450/MT

Apelação 180856/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 180856 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): MAURICIO ORIZENCO

ADVOGADO(S): Dr. LEDOCIR ANHOLETO - OAB 7502-B/MT

APELADO(S): ALMIR PAULINO GOMES

ADVOGADO(S): Dr. ÉLCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - OAB 7570/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 428/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 428 / 2017

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): VILSO WINTERSTEIN

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB 11341-A/MT

              Dr(a). LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB 17437-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB 17147 /mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 2128/2017 -  C lasse:  CNJ-198  COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 2128 / 2017

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): M. C.

ADVOGADO(S): Dra. CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB 9307/MT

APELADO(S): W. O. P. M.

ADVOGADO(S): Dra. ADRIANA DA SILVA RODRIGUES - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001330

Apelação 3121/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 3121 / 2017

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): IRACI SILVA GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO - OAB 12.790-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 

8506-a/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 3747/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 3747 / 2017

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): NOEMI MARQUES BIAZUS

ADVOGADO(S): Dr. JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB 13881/MT

APELADO(S): ANDRÉ PELLE

ADVOGADO(S): Dr(a). AGILDO TADEU GIL PRATES - OAB 15.742-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 6152/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

 Protocolo Número/Ano: 6152 / 2017

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): ANGELICA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB 4.960-MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MARILENE EVANGELISTA MARTINS - OAB 

17.602/GO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB

Apelação 16713/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 16713 / 2017

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 61 de 108



RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): ROSIMAR KLAR PINHEIRO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - OAB 

11954-b/mt

              Dr. MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB 6811-B/MT

              Dr. RICARDO ZANCANARO - OAB 8739-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 

12208-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 18640/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 18640 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): LOVINIL IDE DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB 16216/MT

              Dr. CLAUDISON RODRIGUES - OAB 9901/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO BRADESCARD S. A. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB 

13604-A/MT

              Dr(a). MAX NASCIMENTO DE REZENDE - OAB 16826/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 19624/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 19624 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE

ADVOGADO(S): Dra. NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB 

6247/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JEFFERSON SANTOS BARBOSA

Apelação 19652/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 19652 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 

12208-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HELENA MARIA BORGES

ADVOGADO(S): Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - OAB 

8920-B/MT

Apelação 19941/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 19941 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO(S): Dra. STELLA HAIDAR ARBID - OAB 10931-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB 13994-A/MT

              Dr(a). LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB 17498/MT

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 8184-A/MT

Apelação 20532/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 20532 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): PEDRO JAIR PEREIRA DA PAIXÃO

ADVOGADO(S): Dr(a). GREICE KELLY VARELA PEREIRA - OAB 14436/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB 5736/ MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 21113/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 21113 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB 8.506-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ROSANGELA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB 13.382/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

PARANATINGA. (Opostos nos autos do(a) Cautelar Inominada 

25294/2012 - Classe: CNJ-183)

Protocolo Número/Ano: 100015 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: JOSÉ ISIDORO CORSO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). GILBERTO LOPES THEODORO - OAB 139970/SP

              Dr(a). ANDRÉ CHATEAUBRIAND MARTINS - OAB 188663/RJ

              Dr(a). LUÍS FELIPE FREIRE LISBÔA - OAB 19445/DF

              Dr. SÉRGIO BERMUDES - OAB 33.031-A/SP

              Dr(a). AIRES VIGO - OAB 84934/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MAURI ADOLFO KOPKE E SUA ESPOSA CÉLIA DE FÁTIMA 

MASSERA KOPKE E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). ENZO RICCI FILHO - OAB 5232/MT

              Dr. CARLOS FRANCISCO QUESADA - OAB 6288-A/MT

INTERESSADO(S): BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO

ADVOGADO(S): Dra. SANDRA MARA BASEI - OAB 5066-B/MT

INTERESSADO(S): MARIA APARECIDA CORSO MARTINS E SILVA E 

OUTRO(s)

INTERESSADO(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON GOMES DOS SANTOS - OAB 10366/MT

              Dr(a). JOÃO AUGUSTO CAPELETTI - OAB 10896-A/PA

              Dr. EDUARDO FARIA - OAB 4318-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 

29149/2016 - Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 116959 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: WALTER MASTELARO E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB 9.478/MT

EMBARGADO: ODAIR BÚFALO

ADVOGADO(S): Dr. MILTON VIZINI CORREA JÚNIOR - OAB 3076-A/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

PARANATINGA. (Opostos nos autos do(a) Cautelar Inominada 

25294/2012 - Classe: CNJ-183)

Protocolo Número/Ano: 133649 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON GOMES DOS SANTOS - OAB 10366/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MAURI ADOLFO KOPKE E SUA ESPOSA CÉLIA DE FÁTIMA 

MASSERA KOPKE E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). ENZO RICCI FILHO - OAB 5232/MT

              Dr. CARLOS FRANCISCO QUESADA - OAB 6288-A/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES. (Opostos nos autos do(a) Apelação 

136262/2016 - Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 173741 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: ELIS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB 4960/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO - 

OAB 32350/GO

              Dr(a). SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB 5122-B/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL. 

(Opostos nos autos do(a) Apelação 123169/2016 - Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 173760 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E 

TELÉGRAFOS - POSTALIS

ADVOGADO(S): Dr(a). LEONARDO LIMA CLERIER - OAB 123278/RJ

              Dr(a). OUTRO(S)
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EMBARGADO: ANTONIO MIGUEL WELTER

ADVOGADO(S): Dr. GILMAR ANTÔNIO DAMIN - OAB 8111/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 118704/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 174904 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). IVO FERREIRA DA SILVA - OAB 14264/MT

              Dr. MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB 4978/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: LINDA MEIRE DE ALMEIDA ABREU

ADVOGADO(S): Dr(a). LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB 15.488/MT

              Dra. LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB 9235/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. (Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 

61734/2016 - Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 175597 / 2016

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

EMBARGANTE: BANCO INTERMEDIUM S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - OAB 

101330/MG

              Dr(a). WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB 15089/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: JANAINA CONCEIÇÃO GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr(a). VANESSA DA SILVA ALVES - OAB 19155/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 129720/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 175839 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADO BIG 

MASTER

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB 

14864/MT

              Dr(a). HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB 17757/MT

EMBARGADO: GESEILDA LEIDE DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO(S): Dr. JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB 14310/MT

              Dr(a). MARCELA MARTINS RIBEIRO - OAB 16568/MT

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 86002/2016 - Classe: 

CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 178990 / 2016

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB 

12009/MT

              Dr(a). JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB 6197

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MARIA OZANA BOMDESPACHO PEDROSO

ADVOGADO(S): Dr. MARCELO FELÍCIO GARCIA - OAB 7297/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 162749/2016 - 

Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 19599 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

EMBARGANTE: MARIA IZABEL RODRIGUES SPERANDEO

ADVOGADO(S): Dra. NATÁLIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB 

12.048/MT

              Dr. CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX - OAB 12004/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB 

11065-A/MT

              Dr(a). RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 12208-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

QUINTA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de Março 

de 2017.

Apelação 19769/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 19769 / 2017

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S):Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

ADVOGADO(S):Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): D. TORMES PUBLICIDADE - ME

ADVOGADO(S):Dr(a). DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da egrégia QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Plenário 01, às 14 horas, da próxima quarta-feira dia 

29.03.2017 (art. 3º, II, "a", do Ato Regimental nº 02/2005, do Tribunal de 

Justiça), ou a Sessão subsequente, quarta-feira seguinte, se não 

decorrido o prazo previsto no artigo 935 do CPC/2015.

 

PROCESSOS ELETRÔNICOS - PJE
1 - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003244-78.2016.8.11.0000 - PJE

[Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

 Advogado: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB: PRA5094500

Advogado: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB: MTA0011877

 AGRAVADO: VALDENIS SILVA DE ARRUDA

Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000762-26.2017.8.11.0000 - PJE

[Indenização por Dano Moral]

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

 Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: 

MTA0014992

 Advogado: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB: 

MTS0013431

 AGRAVADO: VALDETE DA COSTA E SILVA

 Advogado: IRINEU PEDRO MUHL OAB: MTA0005719

 Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003597-21.2016.8.11.0000 - PJE

[Fixação]

AGRAVANTE: ELSON RONDON COELHO

 Advogado: FRANK ANTONIO DA SILVA OAB: MT12372/O

 AGRAVADO: CHEILA DE ARRUDA

 Advogado: SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB: MT18544/O

 Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

4 - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002748-49.2016.8.11.0000 - PJE

[Acidente de Trânsito, Provas]

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

 Advogado: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB: SC12049

 AGRAVADO: OSVALDO RIBEIRO DA SILVA

 Advogado: LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB: PR35567

 Advogado: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB: SP311043

 Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000965-85.2017.8.11.0000 - PJE

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

AGRAVANTE: LUIZ ZORDAN NETO

 Advogado: DIEGO PIVETTA OAB: MTA1672500

 AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

 Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: MTA0003056

 Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

6 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003442-18.2016.8.11.0000 - PJE

[Abatimento proporcional do preço]

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA 

TRABALHO MEDICO

 Advogado: ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB: MTA0015318

 Advogado: LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB: MTA0012089
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 Advogado: JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB: PR13453

 Advogado: CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB: MTA0003277

 AGRAVADO: FERNANDA MUNHOZ DE OLIVEIRA

 Advogado: XENIA MICHELE ARTMANN OAB: MT13697/O

 Relator: Exmo. Sr. Des. DIRCEU DOS SANTOS

 

7 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002387-32.2016.8.11.0000 - PJE

[Alimentos, Revisão, Guarda]

AGRAVANTE: DIEGO GOMES BARBOSA

 Advogado: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI OAB: MT13894/O

 AGRAVADO: FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA

 Advogado: JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB: MT17046/O

 Advogado: BRUNO ZARDO BUENO OAB: MT17551/O

 Advogado: JACSON MARCELO NERVO OAB: MT12.883

 Relator: Exmo. Sr. Des. DIRCEU DOS SANTOS

 

8 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000648-87.2017.8.11.0000 - PJE

[Acidente de Trânsito]

AGRAVANTE: SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP, BENEDITO APARECIDO ANDRADE

 Advogado: DANILO PIRES ATALA OAB: MT6062/O

 AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A. C. S.

 Advogado: CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB: MTA0011468

 Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

9 - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000960-63.2017.8.11.0000 - PJE

[Administração judicial, Cabimento]

AGRAVANTE: R.COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

 Advogado: FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB: MT6141

 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., INTERCOM 

COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, VIVO S.A., OI S.A., 

CLARIANT S.A, SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA., AGUIA 

QUIMICA LTDA.

 Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: MTS0014258

 Advogado: ANDRE GUSTAVO NANCI RODRIGUEZ MOREIRA OAB: 

SP202941

 Advogado: KAREN AOKI ITO OAB: SP257417

 Advogado: ALEXANDRE MIRANDA LIMA OAB: MTS0013241

 Advogado: RUY RIBEIRO OAB: RJ12010

 Advogado: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB: MTA0003150

 Advogado: EDUARDO JORGE LIMA OAB: SP85028

 Advogado: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB: SP250981

Relator: Exmo. Sr. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

10 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002570-03.2016.8.11.0000 - PJE

[Cédula de Crédito Bancário]

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

 Advogado: JORGE LUIS ZANON OAB: RS14705

 AGRAVADO: PEDRO SECCHI

 Advogado: JORGE LEANDRO RENZ OAB: RS66613

 Relator: Exma. Sra. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA

 

11 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002769-25.2016.8.11.0000 - PJE

[Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Multa Cominatória / 

Astreintes]

AGRAVANTE: MARIA MAZARELO FARIAS PINTO

 Advogado: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA OAB: MT8379/O

 AGRAVADO: BENJAMIN DE OLIVEIRA

 Advogado: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB: MT10006/O

 Advogado: FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB: MT13121/B

 Relator: Exma. Sra. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA

 

Quinta Câmara Cível em Cuiabá/MT, aos 17 dias do mês de março de 2017.

 

Daniella Del NeryPereira

Diretora do Depto. da Quinta Secretaria Cível em substituição

Acórdão

Apelação 179035/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 179035 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

ITAÚ SEGUROS S. A. (Advs: Dr(a). FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB 

12.903/MT, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB 8184-A/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MARIA CELIA DA SILVA (Advs: Dr. 

CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - OAB 7960/MT, Dr(a). LUCA DA SILVA 

LUZARDO - OAB 19031/MT, Dr(a). NELMARA FABÍOLA MORAIS SILVA - 

OAB 14.869/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – LEI N. 6.194/74 – ÔNIBUS – MEIO 

CAUSADOR – RECURSO DESPROVIDO.

Mostrando-se o veiculo (ônibus) como o meio motivador do acidente, 

devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT).

Apelação 179030/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 179030 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

GUIOMAR FERNANDES DA SILVA (Advs: Dr(a). RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB 16.113/MT), APELADO(S) - PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS S. A. (Advs: Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB 8184-A/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA 

– MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – 

IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO -SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em 

primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de 

instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Apelação 178995/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 178995 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - LUIZ 

LINO JÚNIOR (Advs: Dr(a). NESLENE RUVIERI - OAB 9389/MT), 

APELADO(S) - BANCO ITAÚ S. A. (Advs: Dr. MÁRIO CARDI FILHO - OAB 

3485-A/MT, Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB 3150-a/mt). 

Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA – DEVEDOR SOLIDÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO 

INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO 

ART. 739-A, §5º, CPC/73 – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.

O devedor solidário se responsabiliza mutuamente pelas obrigações 

firmadas pela contratante.

 Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das 

cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) 

possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação 

pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do art. 739-A, §5º, do CPC/73.

Apelação 178828/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 178828 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - LEONARDO RANDAZZO NETO (Advs: Dr. LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB 3504-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

SERASA S. A. (Advs: Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB 

3150-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - BRADESCO S. A. (Advs: 

Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB 13431-b/mt, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 
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DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO 

BANCÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DÉBITO EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO 

CREDOR – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – 

COMPROVAÇÃO DE ENVIO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – QUANTUM 

MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 

927, do C. Civil.

 A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de 

modo inseparável ao ato ilícito, de modo que à falta deste, inexiste o dever 

de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da 

importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a 

título de honorários advocatícios.

Apelação 178215/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/Ano: 178215 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ADRIANO MATTANA (Advs: Dr. MATEUS MENEGON - 

OAB 11229-B/MT), APELADO(S) - CIMENTO TOCANTINS S/A (Advs: Dr. 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB 3150-A/MT). Relator: Exmo. Sr. 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR DEFERIDA – AÇÃO PRINCIPAL 

IMPROCEDENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

POSSIBILIDADE - DESPROVIDO.

A medida cautelar é mero corolário da ação principal. Sendo julgada 

improcedente os embargos à execução que visava a inexibilidade do título, 

deve-se extinguir a ação cautelar proposta para exclusão do nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sem resolução do mérito.

Apelação 178174/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE COMODORO. 

Protocolo Número/Ano: 178174 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dr(a). 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB 17300/B/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - ANDRÉ LUIZ FARIA (Advs: Dr. ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB 

10917-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO CONHECIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – 

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação 

com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da 

dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não 

conhecimento do recurso.

Apelação 178155/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 178155 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (Advs: Dr(a). 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB 209551/SP, Dr(a). RICARDO KAWASAKI 

- OAB 15729/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - FERNANDO MARTINS 

SOARES. Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, II e III, CPC/15 – 

AUSÊNCIA DE ABANDONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O 

ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na 

negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do 

CPC/15, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o 

andamento do processo.

Apelação 177879/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 177879 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - CINTIA ROSTELLO (Advs: Dr(a). ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB 15.209/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - BANCO 

BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO PAULO GALERA MARI - OAB 

3056/mt, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos 

seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano 

e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser 

julgada improcedente o pedido.

Apelação 177858/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 177858 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

LOURIVAL GERALDO DOS SANTOS (Advs: Dra. ADRIANA CARDOSO 

SALES DE OLIVEIRA - OAB 7590/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

GILDA DA SILVA (Advs: Dr(a). ROGERIO BORGES FREITAS - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 90014237). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO GENÉRICO – 

CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a exordial não permitir a avaliação do pedido e impossibilitar a 

defesa e o contraditório, deve ser considerada inepta.

O autor na inicial não demonstra de forma clara e precisa o que pretende 

com a ação, obstando a avaliação do pedido, genérico e indeterminado.

In casu, o pleito de obrigação de fazer sequer foi objeto de pedido 

específico, ao final da peça capitular.

Apelação 177788/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA. Protocolo Número/Ano: 177788 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - AMALU ALVES MARIANO SANTOS (Advs: Dr(a). 

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - OAB 109231/RJ, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - ALAN VITOR BRAGA (Advs: Dr. ALAN VITOR 

BRAGA - OAB 8443/mt). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ADVOCATÍCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO POR OMISSÃO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VALIDADE – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E 

EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o dolo negativo, praticado por omissão, 

alguns pressupostos devem ser observados, dentre eles, a intenção de 

induzir o outro contratante à prática de um ato que o prejudica e beneficia 

o autor do dolo.

Os vícios do consentimento para invalidar o negócio jurídico exigem 

demonstração plena, o que não ocorreu.

Apelação 176259/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO. Protocolo Número/Ano: 176259 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB 3056/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

CARLOS ALBERTO PRETTIMO (Advs: Dr(a). ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB 15837-MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA – ART. 206, §5º, 

I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
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Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais 

está o contrato de empréstimo pessoal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, 

do CPC.

Apelação 176025/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 176025 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dr(a). 

JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB 13604-a/mt), 

APELADO(S) - IRONE PEREIRA CAVALCANTE (Advs: Dr(a). JUSSARA 

MARIA FONSECA S. LIRA - OAB 16656/mt). Relator: Exmo. Sr. DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL – COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

 É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro 

(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, 

§1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.

A capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida para os 

contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36), desde que claramente 

pactuada, o que se observou na espécie, de modo que a simples 

“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS).

Apelação 175250/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 175250 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - UM INVESTIMENTOS S. A. CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS (Advs: Dr(a). RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - 

OAB 234119/SP, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - RAUL ANTÔNIO 

ZONETTI (Advs: Dr. DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB 3719/MT, Dra. MARIA 

EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - OAB 17175 / MT, Dr(a). OUTRO(S)). 

Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– CARÊNCIA DA AÇÃO - INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA – DESCABIMENTO – PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o 

contraditório, não deve ser considerada inepta.

O autor na inicial demonstra claramente o que pretende com a ação, 

permitindo totalmente a avaliação do pedido, possibilitando a defesa e o 

contraditório, não havendo alegações genéricas, e muito menos ser 

considerada inepta.

Interesse de agir demonstrado diante da necessidade de prestação 

contas por aquele que, de qualquer forma, administra e/ou gere as 

operações negociais autorizadas.

A ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que na primeira 

é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas 

e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando será 

apreciada as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Apelação 174504/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Protocolo Número/Ano: 174504 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB 19081-a/mt, Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB 14258-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MÁRCIO ALIOMAR 

ALVES E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). NERI PAULO ZANETTE - OAB 10310/mt, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – EXTINÇÃO DO 

FEITO – INÉRCIA DA AUTORA EM PRATICAR ATOS DE SUA 

COMPETÊNCIA – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – 

INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no 

abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, quando o autor 

se manifesta nos autos no prazo estabelecido pela ordem judicial.

Apelação 174427/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA. Protocolo Número/Ano: 174427 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ODETE MARQUE DE OLIVEIRA (Advs: Dr. ELIAS HORÁCIO 

DA SILVA - OAB 4816/mt), APELADO(S) - SANDRA ARMANDO (Advs: 

Dr(a). SHALIMAR BENCICE E SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

900001198). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a apelante comprovado cabalmente o efetivo vício na realização 

do negócio entre as partes, não há que se falar em anulabilidade do 

instrumento particular de venda.

Se há razão nas alegações da apelante, esta não demonstrou. 

Considerando que o ônus da prova é de quem afirma, não há nos autos 

elementos capazes de comprovar os fatos imputados à ré na conclusão 

do contrato.

Apelação 174368/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP. Protocolo 

Número/Ano: 174368 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (Advs: Dr. CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB 3277-b/mt, Dr. JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB 3418-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - MARCOS ANTONIO BECKER E OUTRO(s) (Advs: Dra. 

DANIELA SEEFELD WERNER - OAB 7839-b/mt, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: 

Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – 

OBESIDADE PREEXISTENTE CONSTATADA NAS DECLARAÇÕES – 

CARÊNCIA – PEDIDO DE COBERTURA ANTES DE ESCOADO O PRAZO – 

RECUSA DA OPERADORA – CARÁTER ELETIVO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – 

SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO 

PROVIDO.

Constatada a obesidade mórbida nas declarações da contratante e 

estipulada a carência de 24 meses, inexistindo urgência ou emergência no 

procedimento, declarada no pedido de internação, não há que se falar em 

rompimento do prazo ou na ilicitude da recusa pela operadora de plano de 

saúde.

Uma vez reformada a sentença, inexistindo ilícito da operadora, não há 

que se falar em indenização por dano moral.

Apelação 174354/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA. Protocolo Número/Ano: 174354 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - JANAINA HENRIQUE DIAS DA COSTA (Advs: Dr(a). RUDI 

CAMPAROTO ELIZIÁRIO - OAB 13966/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) 

- ELO SERVIÇOS S. A. (Advs: Dr(a). ALFREDO ZUCCA NETO - OAB 

154694/sp, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - GAZIN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (Advs: Dr(a). 

ARMANDO SILVA BRETAS - OAB 31997/pr, Dr. CELSO NOBUYUKI 

YOKOTA - OAB 33389/PR, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 

DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO 

ADMINISTRATIVA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA 
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MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber cobrança de dívida 

em ambiente de trabalho, é certo que tal fato por si só, não é capaz de 

gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, 

um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou 

consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Apelação 173822/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 173822 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). GUSTAVO AMATO PESSINI - OAB 

13.842-A-OAB/MT, Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB 14258-A/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE CAPOTAS JR LTDA. Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO 

PESSOAL EFETIVADA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA 

– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no 

abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o 

autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o 

andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

A Súmula 240 do STJ é inaplicável quando não há formação da relação 

processual.

Apelação 179827/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PARANATINGA. 

Protocolo Número/Ano: 179827 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - POSTO LARAIANAS LTDA E OUTRO(s) (Advs: Dra. 

ANDREIA DELA JUSTINA - OAB 13133/MT), APELADO(S) - BANCO 

BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - 

OAB 14176-a/mt, Dra. MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB 5835-a/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO 

VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, §3º, 

NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das 

cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) 

possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação 

pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do art. 917, §3º, do NCPC.

Apelação 180065/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. Protocolo Número/Ano: 180065 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - BANCO ITAUCARD S. A. (Advs: Dr. CELSO 

MARCON - OAB 11340-a/mt, Dra. CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - 

OAB 11238-b/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - FATIMA TEREZINHA 

VARGAS (Advs: Dr(a). LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB 

11445, Dr. MOSAR FRATARI TAVARES - OAB 3239-B/MT). Relator: Exmo. 

Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – PARCELAS QUITADAS – SUMULA 72/STJ – 

EXTINÇÃO DA AÇÃO E RESTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.

Diz o enunciado da Súmula 72 do STJ que “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

In casu, a mora não restou comprovada, portanto, ausente a condição da 

ação, a busca e apreensão deve ser extinta.

Apelação 179674/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 179674 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - FRANCISCO TEODORO DE CARVALHO (Advs: Dr. 

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB 5957/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S. A. (Advs: Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB 

3127-A/MT, Dra. OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB 4062/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR NÃO COMPROVADO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - 

AMEAÇAS DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO SPC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida, acrescida de ameaças de interrupção da energia 

elétrica e inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve 

ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes.

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002738-05.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - 56210-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 5958-/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1002738-05.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA Parte(s): [LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 

(ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 

60.524.550/0001-31 (AGRAVANTE), TATIANE RODRIGUES LIRA - CPF: 

732.112.901-25 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 

604.286.431-91 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E M E N T A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO 

PUBLICADA EM NOME DO PATRONO PRIMITIVO – JUNTADA DE NOVO 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DO PRIMEIRO 

MANDADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE – RECURSO 

PROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a constituição 

de novo procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação 

tácita do instrumento anterior. Sendo efetuada intimação aos antigos 

procuradores, não tendo o novo advogado constituído ciência dos atos 

processuais, evidente a nulidade decorrente. Data da sessão: Cuiabá-MT, 

08/03/2017

Apelação 180549/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 180549 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - BANCO SANTANDER BRASIL S. A. (Advs: Dr. DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB 13.245-A/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELANTE(S) - ART & COR INDUSTRIA DE PRODUTOS DE 

JARDI (Advs: Dr(a). SANDRA CRISTINA ALVES - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB 90014123), APELADO(S) - RODRIGUES PIRES E PERES LTDA (Advs: 

Dr. SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB 9225/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - ART & COR INDUSTRIA DE PRODUTOS DE JARDI (Advs: 

Dr(a). SANDRA CRISTINA ALVES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

90014123). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 
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ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSOS PROVIDOS 

PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

EXCESSIVO – MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS EM 

PARTE PROVIDOS.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com 

bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se 

à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o 

envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, 

as características individuais e o conceito social das partes, devendo ser 

reduzido quando se mostra desproporcional com a realidade do caso 

concreto.

É cediço na jurisprudência pátria que nas relações extracontratuais os 

juros são devidos desde a ocorrência do evento danoso, consoante 

súmula 54 do STJ e na forma da Súmula 362, “a correção monetária incide 

desde o arbitramento”.

Os honorários advocatícios arbitrado estão em consonância com o 

dispositivo legal, não merecendo modificação, visto que considerados os 

requisitos advindos da lei processual civil.

Apelação 180079/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP. Protocolo 

Número/Ano: 180079 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. (Advs: 

Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI - OAB 5736/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - ESPOLIO DE SEBASTIÃO CELESTINO RIBEIRO (Advs: 

Dr(a). FABIANO PAULO CONSTANTINO - OAB 13433-A/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO ESPÓLIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O espólio não possui legitimidade para pleitear o seguro obrigatório quando 

é vítima fatal em acidente de trânsito, uma vez que o valor da indenização 

securitária não integra o patrimônio da vítima, ainda que esteja 

representado pelo seu inventariante.

No entanto, os beneficiários da vítima encontram-se todos no polo ativo da 

ação, assim, tratando-se de mero erro material e em respeito aos 

princípios da celeridade e economia processual, deve a preliminar ser 

afastada, uma vez que constam todos os beneficiários da vítima no seu 

polo ativo, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

 O termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002710-37.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - 0211648-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS BORGES GERALDINO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - 8072000-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1002710-37.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Honorários 

Advocatícios] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Parte(s): [RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 

(ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 

(AGRAVANTE), JEAN CARLOS BORGES GERALDINO - CPF: 

692.053.021-04 (AGRAVADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 

(ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E M E N T A E M E N T A 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – PORCENTAGEM SOBRE O 

VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CÁLCULO ELABORADO PELO 

CONTADOR JUDICIAL OBEDECENDO OS DITAMES DA SENTENÇA 

–DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando o contador 

observa os parâmetros estabelecidos na sentença para calcular o valor 

dos honorários advocatício é de rigor manter a decisão interlocutória que 

homologou o referido cálculo. Não cabe honorários advocatício recursal 

(§11, do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de recurso interposto 

contra decisão de primeiro grau que o tenha fixado. Data da sessão: 

Cuiabá-MT, 08/03/2017

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1003923-78.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MORI (AGRAVANTE)

ROSINA MACHIONE MORI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - 14663-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - 965.365.439-04 (PROCURADOR)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 729.961.619-04 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1003923-78.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Cédula de Crédito 

Bancário] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Parte(s): [ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 

(ADVOGADO), OSVALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (AGRAVANTE), 

ROSINA MACHIONE MORI - CPF: 310.568.968-09 (AGRAVANTE), BANCO 

DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), 

FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência 

Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR 

UNANIMIDADE. E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do 

perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de 

urgência. Data da sessão: Cuiabá-MT, 15/03/2017

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002903-52.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

ADAO MARTINS DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - 0013822-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON BENITES NONATO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - 14147-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1002903-52.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Eleição] Relator: 

Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Parte(s): [CARLOS 

ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), 

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 
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37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 

320.352.501-10 (AGRAVANTE), GERSON BENITES NONATO - CPF: 

468.648.571-15 (AGRAVADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, 

proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 

RECURSO. E M E N T A AÇÃO INOMINADA – TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do 

perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de 

urgência. Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/03/2017

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002773-62.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - 18828-/GO 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 59297-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAOR DE MELO FRANCO OAB - 19243-O/MT (ADVOGADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - 14606-O/MT (ADVOGADO)

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - 7187-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1002773-62.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Alienação Fiduciária, 

Busca e Apreensão] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA Parte(s): [MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 

(ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 

60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC 

LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO 

FERREIRA BARBOSA - CPF: 772.806.601-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), 

GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NAOR 

DE MELO FRANCO - CPF: 675.472.148-00 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência 

Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU 

O RECURSO. E M E N T A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO 

FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO 

DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a lei de regência 

suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante 

do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, §4º da 

Lei n° 11.101/2005). O entendimento do artigo 49, §3º, da LRL, segundo o 

qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada 

do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. 

Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens 

que se submeterão ao plano de recuperação. Data da sessão: Cuiabá-MT, 

08/03/2017

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002921-73.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - 232070-/SP (ADVOGADO)

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - 257907-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVADO)

CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA OAB - 5929-O/MT (ADVOGADO)

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - 5925-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1002921-73.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Contratos Bancários, 

Ato Atentatório à Dignidade da Justiça] Relator: Des(a). CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA Parte(s): [JOAO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), CEREALISTA 

PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 

00.170.225/0001-96 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 

76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 

117.227.621-87 (AGRAVADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 

221.120.778-21 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA 

- CPF: 789.221.431-34 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E M E N T A 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS – 

DECISÃO QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS 

DECOTANDO O VALOR DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – ADJUDICAÇÃO 

NÃO REALIZADA – BENS QUE NÃO COMPÕE O PATRIMÔNIO DO CREDOR 

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADO PROTELATÓRIO – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. A penhora consiste na apreensão judicial dos bens 

do devedor com finalidade de garantir o pagamento de eventual dívida com 

o credor até o deslinde do feito, que será extinto nas hipóteses previstas 

no art. 924, do CPC/15. Os bens eventualmente penhorados não são 

inclusos automaticamente no patrimônio do credor, fato que ocorre 

somente após a sua adjudicação, nos termos do art. 825, inc. I, do CPC/15, 

de modo que não podem ser deduzidos do débito enquanto não ocorrer a 

referida expropriação. A simples interposição de um embargos de 

declaração, visando sanar contradição que o recorrente entende presente 

na r. decisão, não pode ser considerado protelatório, sendo um mero 

exercício do direito de defesa. Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/03/2017

Acórdão Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1003271-61.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - 0109730-A/MG 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PINTO CORREA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER DOS SANTOS LOPES OAB - 17379-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

QUINTA CÂMARA CÍVEL Número Único: 1003271-61.2016.8.11.0000 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica, Liminar] Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA Parte(s): [FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), BEATRIZ 

PINTO CORREA - CPF: 894.770.222-68 (AGRAVADO), ROGER DOS 

SANTOS LOPES - CPF: 798.987.342-72 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência 

Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO. E M E N T A AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO – 

ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A luz do art. 537, §1º, inc. I, do 

CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é 

possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade. 
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Data da sessão: Cuiabá-MT, 15/03/2017

Intimação

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002343-76.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA CONTE RODRIGUES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - 17976-O/MT (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - 5651-O/MT (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - 21250-O/MT (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - 8247-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER RAMME BAU (AGRAVADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Agravo de Instrumento n. 1002343-76.2017.8.11.0000 – Sinop Agravante: 

Clementina Conte Rodrigues Agravado: Heber Rammer Bau Visto. Trata-se 

de recurso de agravo de instrumento interposto por Clementina Conte 

Rodrigues em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da ação de execução de 

quantia certa que move contra Heber Rammer Bau, que indeferiu o pedido 

de arresto do veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2015/2015, placa QBF 

7702. Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação 

formada pelo douto magistrado haja visto que restaram demonstrados os 

requisitos autorizadores para a concessão da medida, em especial pela 

demonstração da insolvência do agravado. Requer o deferimento da tutela 

recursal. É o relatório. Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao 

processamento do vertente agravo de instrumento as regras do Código de 

Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência 

da nova legislação, bem como a intimação da agravante. Superada tal 

questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de 

admissibilidade do presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de 

decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a 

inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em 

consonância ao princípio da taxatividade recursal. Da interpretação da 

legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo 

Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses 

de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este 

enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC. Dito isso, para a concessão 

da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, 

faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do 

aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas 

alegações e o perigo de dano. Entendo, em princípio e por prudência, não 

conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, 

devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como 

da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor 

análise da questão agravada. Não há fato incondicional ou imediato que 

implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido 

formulado. Ademais, como bem salientado pelo douto juízo, os 

apontamentos existentes em nome do agravado não possuem o condão 

necessário à comprovação da insolvência do executado. Diante do 

exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de 

qualquer prejuízo e requisitos. Intime-se o agravado para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do 

art. 1.019, do NCPC. Oficie-se o douto juiz a quo. P.I. Cuiabá, 17 de março 

de 2017. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002112-49.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WURZIUS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - 20739-A/MT (ADVOGADO)

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - 13909-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - 091.568.237-03 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

JOSE PEREIRA BRAGA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO LEOPOLDINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

LARANJAL AGROPASTORIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE GOMES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIMAR RODRIGUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS DOMINGOS LEMES (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMAR WURZIUS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE LOPES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA ALVES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS CESAR DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENER TAVARES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO JUSTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

CELESTE BASSO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL GONCALVES ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ANTONIO LODI MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CRISPIM DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002112-49.2017.8.11.0000 – 

Capital Agravante: Marcos Wurzius Agravada: Banco Sistema S.A. V I S T 

O S. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Wurzius 

visando reformar a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de 

execução promovido pelo agravado, homologou a desistência da ação em 

relação a 20 (vinte) executados, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito em relação a eles, além de na decisão integrativa condenar o 

agravante ao pagamento de multa, por entender que os embargos de 

declaração foi protelatório. Inconformado, o agravante alega, em suma, 

que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, 

pois, há nulidade da decisão pela falta de fundamentação, bem como não 

há solidariedade integral do agravante em relação ao débito executado. É 

o relato do necessário. Decido. Ab initio, faz-se necessário analisar o 

preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. 

Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso 

cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a 

inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade 

recursal. Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que 

o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê 

taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de 

Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no parágrafo 

único, do art. 1.015, do CPC/15. Superada essa questão, compulsando os 

autos, verifico que o agravante não formulou pedido de antecipação da 

tutela recursal. Sendo assim, intime-se a agravada para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do 

art. 1.019, do CPC/15. Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as 

informações necessárias. P.I. Cuiabá, 17 de março de 2017. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002738-05.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - 56210-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 5958-/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002738-05.2016.8.11.0000 – 

Rondonópolis Visto. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com 

pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Comercial de São 
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Paulo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a impugnação ao 

cumprimento de sentença que aviou. Aduz o agravante, em suma, que a 

manutenção da decisão causará dano irreparável, mormente porque resta 

patente que não ocorreu regularmente a sua intimação para o cumprimento 

da obrigação, pois, há pedido expresso da mesma ocorrer em nome de 

advogado específico, porém, assim o juízo não procedeu. É o relatório. 

Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao vertente agravo de instrumento 

o Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão foi proferida 

na vigência da nova legislação, bem como a intimação dos agravantes. 

Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade do presente recurso. Como se sabe, para 

cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que 

a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em 

consonância ao princípio da taxatividade recursal. Da interpretação da 

legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo 

Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses 

de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em 

princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC. 

Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no 

art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a 

probabilidade de suas alegações e o perigo de dano. No presente caso, 

não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir 

a medida vindicada. Explico. Da análise dos atos processuais praticados, 

em princípio não vislumbro a ocorrência de intimação irregular, como bem 

foi anotada pela douta magistrada, visto que há pedido para que as 

intimações ocorram para ambos os advogados, e não exclusivamente 

quanto a um somente. Desse modo, não visualizo, pelo menos neste 

momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as 

razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a 

concessão do efeito suspensivo, não advindo qualquer perigo de dano. 

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. Intime-se 

a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC. Oficie-se a douta juíza a 

quo e solicite-se informações. P.I. Cuiabá, 16 de novembro de 2016. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002738-05.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - 56210-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 5958-/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002738-05.2016.8.11.0000 – 

Rondonópolis Visto. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com 

pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Comercial de São 

Paulo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a impugnação ao 

cumprimento de sentença que aviou. Aduz o agravante, em suma, que a 

manutenção da decisão causará dano irreparável, mormente porque resta 

patente que não ocorreu regularmente a sua intimação para o cumprimento 

da obrigação, pois, há pedido expresso da mesma ocorrer em nome de 

advogado específico, porém, assim o juízo não procedeu. É o relatório. 

Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao vertente agravo de instrumento 

o Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão foi proferida 

na vigência da nova legislação, bem como a intimação dos agravantes. 

Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade do presente recurso. Como se sabe, para 

cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que 

a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em 

consonância ao princípio da taxatividade recursal. Da interpretação da 

legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo 

Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses 

de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em 

princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC. 

Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no 

art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a 

probabilidade de suas alegações e o perigo de dano. No presente caso, 

não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir 

a medida vindicada. Explico. Da análise dos atos processuais praticados, 

em princípio não vislumbro a ocorrência de intimação irregular, como bem 

foi anotada pela douta magistrada, visto que há pedido para que as 

intimações ocorram para ambos os advogados, e não exclusivamente 

quanto a um somente. Desse modo, não visualizo, pelo menos neste 

momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as 

razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a 

concessão do efeito suspensivo, não advindo qualquer perigo de dano. 

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. Intime-se 

a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC. Oficie-se a douta juíza a 

quo e solicite-se informações. P.I. Cuiabá, 16 de novembro de 2016. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1003923-78.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MORI (AGRAVANTE)

ROSINA MACHIONE MORI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - 14663-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - 965.365.439-04 (PROCURADOR)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 729.961.619-04 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003923-78.2016.8.11.0000 – 

Diamantino Visto. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto 

por Osvaldo Mori e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação 

declaratória na fase de cumprimento de sentença que moveu em face do 

Banco do Brasil S.A., devolveu o prazo processual para o devedor 

manifestar-se a impugnação a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Alegam os agravantes que decorreram todos os prazos previstos nos 

autos para impugnação ao cumprimento ou ainda sobre a insurgência da 

penhora, tendo a parte direito de levantar os valores decorrentes da 

sentença transitada em julgado. Ao final, pugna pela certificação do 

decurso do prazo por parte do Banco e a expedição do alvará eletrônico. 

É o relatório. Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao processamento do 

vertente agravo de instrumento as regras do Código de Processo Civil de 

2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, 

bem como a intimação dos agravantes. Superada tal questão, faz-se 

necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 

presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde 

um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita 

acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da 

taxatividade recursal. Da interpretação da legislação retro mencionada, 

verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex 

anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de 

agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 

1.015, do NCPC. Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela 

recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma 

processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de 

dano. Observo que o magistrado na decisão atacada cancelou certidão de 

fl. 457, que equivocadamente concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o 

Banco apresentar embargos. Ao final, autorizou a devolução do prazo de 

05 (cinco) dias, argumentando que tal certidão induziu a erro o executado. 

Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação 

almejada para atribuir efeito suspensivo, devendo aguardar a 

manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que 

poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão 

agravada. A certificação de decurso de prazo para manifestação da 

penhora online, não é fato incondicional ou imediato que implique na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 71 de 108



suspensão da decisão, até mesmo porque, não há qualquer perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, indefiro a 

tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo. 

Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC. Oficie-se ao 

douto juiz a quo e solicite-se informações. P.I. Cuiabá, de de 2016. DIRCEU 

DOS SANTOS Relator em substituição

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1003923-78.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MACHIONE MORI (AGRAVANTE)

OSVALDO MORI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - 14663-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - 729.961.619-04 

(PROCURADOR)

FABIULA MULLER OAB - 965.365.439-04 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003923-78.2016.8.11.0000 – 

Diamantino Visto. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto 

por Osvaldo Mori e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação 

declaratória na fase de cumprimento de sentença que moveu em face do 

Banco do Brasil S.A., devolveu o prazo processual para o devedor 

manifestar-se a impugnação a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Alegam os agravantes que decorreram todos os prazos previstos nos 

autos para impugnação ao cumprimento ou ainda sobre a insurgência da 

penhora, tendo a parte direito de levantar os valores decorrentes da 

sentença transitada em julgado. Ao final, pugna pela certificação do 

decurso do prazo por parte do Banco e a expedição do alvará eletrônico. 

É o relatório. Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao processamento do 

vertente agravo de instrumento as regras do Código de Processo Civil de 

2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, 

bem como a intimação dos agravantes. Superada tal questão, faz-se 

necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 

presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde 

um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita 

acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da 

taxatividade recursal. Da interpretação da legislação retro mencionada, 

verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex 

anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de 

agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 

1.015, do NCPC. Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela 

recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma 

processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de 

dano. Observo que o magistrado na decisão atacada cancelou certidão de 

fl. 457, que equivocadamente concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o 

Banco apresentar embargos. Ao final, autorizou a devolução do prazo de 

05 (cinco) dias, argumentando que tal certidão induziu a erro o executado. 

Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação 

almejada para atribuir efeito suspensivo, devendo aguardar a 

manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que 

poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão 

agravada. A certificação de decurso de prazo para manifestação da 

penhora online, não é fato incondicional ou imediato que implique na 

suspensão da decisão, até mesmo porque, não há qualquer perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, indefiro a 

tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo. 

Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC. Oficie-se ao 

douto juiz a quo e solicite-se informações. P.I. Cuiabá, de de 2016. DIRCEU 

DOS SANTOS Relator em substituição

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1002353-23.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COLOCAR SUPORTE EM RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANA APARECIDA DAS NEVES VALENTIM OAB - 223195-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA SUL S.A. (AGRAVADO)

COSAN LOGISTICA S/A (AGRAVADO)

RUMO S.A (AGRAVADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002353-23.2017.8.11.0000 

VISTOS. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por 

Colocar Suporte em Recursos Humanos em face da decisão proferida pelo 

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido 

de assistência judiciária gratuita, por entender pela ausência de 

hipossuficiência financeira a ensejar a concessão do benefício requerido. 

Em suas razões recursais, afirma a necessidade de reforma da decisão 

combatida, haja visto que para a concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça, não é necessária a existência de caráter de miserabilidade da 

requerente, bastando, em princípio, a simples afirmação que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Alega que teve o benefício concedido em vários 

processos que atua como parte, além de estar em estado de falência 

financeira operacional, em razão do inadimplemento do seu principal 

cliente, em diversos contratos de prestação de serviços. Aduz que o 

indeferimento do pedido significa que a agravante não poderá usufruir de 

seu legítimo direito de ter acesso à justiça. Ao final, pugna pela concessão 

do efeito suspensivo e no mérito, requer o provimento do recurso para 

conceder os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Oportuno 

registrar que tratando de recurso objetivando a concessão da benesse de 

gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento 

do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad 

quem, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo recursal. Sobre o 

tema, se manifesta a doutrina: “Recurso e preparo. Tratando-se de 

recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência 

judiciária, ipso facto o preparo não se apresenta como requisito de 

admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é 

a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria 

inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando 

justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, 

nas quais se inclui o preparo de recurso (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. 

Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798 - grifei). 

Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o 

pressuposto extrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, eis 

que extemporâneo. Conforme consulta ao andamento processual dos 

autos principais de primeiro grau no PJE, verifica-se que em 09.02.2017 o 

juiz a quo indeferiu a gratuidade de justiça requestada (Id 461738). O 

agravante formulou pedido de reconsideração em 10.02.2017, que também 

foi indeferido (Id 461737). Portanto, a decisão impugnada neste recurso foi 

publicada em 09.02.2017, tendo a agravante ciência em 10.02.207, tanto é 

que peticionou nos autos postulando reconsideração. Como se sabe o 

pedido de reconsideração não tem o condão de suspender a contagem do 

prazo recursal. Neste sentido, precedentes desta Corte Estadual: 

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - 

INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA 

- PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em 

tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a 

preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de 

Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de 

reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper 

ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, 

Publicado no DJE 03/11/2015). “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

POR INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 

QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 
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O pedido de reconsideração na instância singela não suspende e não 

interrompe o prazo para interposição do Agravo de Instrumento, indicando, 

assim, o seu não conhecimento em face da intempestividade...”. (AgR 

93921/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015). Por corolário lógico, 

não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por 

consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade. Ante ao 

exposto, não conheço do vertente recurso, em face da manifesta 

inadmissibilidade. P.I. Cuiabá, 17 de março de 2017. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1000659-19.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - 14230-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOVENTINO COELHO (AGRAVADO)

REMO TEIXEIRA COELHO (AGRAVADO)

ROMULO JOVENTINO COELHO (AGRAVADO)

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - 2492-O/MT (ADVOGADO)

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - 91093-/RJ (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000659-19.2017.8.11.0000 – 

Pontes e Lacerda V I S T O S. O agravante reitera seu pedido de 

reconsideração, sustentando que há audiência designada nos autos da 

ação de reintegração de posse para o dia 23.02.2017, embora constando 

no andamento processual como sendo de instrução e julgamento, trata-se, 

na verdade, de audiência de justificação. Assim, requer a suspensão da 

decisão proferida pelo juízo a quo até a realização da aludida audiência. 

Como já explanado na decisão proferida nesta seara recursal, o 

ordenamento jurídico possibilita ao magistrado conceder a tutela 

possessória provisória mesmo sem a designação da audiência preliminar, 

mormente quando, na espécie, o recorrente exerceu o contraditório nos 

autos de origem antes da decisão vergastada. Ademais, a simples 

designação da audiência não é capaz de suprir a ausência dos requisitos 

ensejadores da tutela emergencial recursal. Assim, não há fato novo 

capaz de ensejar a modificação da decisão alvejada, que restou 

devidamente fundamentada. Isto posto, indefiro o pedido. P.I. Cuiabá, 23 de 

fevereiro de 2017. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1003271-61.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - 0109730-A/MG 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PINTO CORREA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER DOS SANTOS LOPES OAB - 17379-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003271-61.2016.8.11.0000 – P. 

Alegre do Norte Visto. Trata-se de recurso de agravo de instrumento 

interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A., em face da decisão 

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre 

do Norte, que nos autos da ação de indenização que lhe move Beatriz 

Pinto Correa, deferiu o cumprimento da liminar, majorando a multa para 

valor fixo, ante a comunicação do seu não cumprimento no prazo 

assinalado. Aduz o agravante, em suma, que não restou correto a 

interpretação formada pelo douto magistrado. Argumenta que não foi 

aplicado o Princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que veda o 

enriquecimento ilícito. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada. 

É o relatório. Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao processamento do 

vertente agravo de instrumento as regras do Código de Processo Civil de 

2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, 

bem como a intimação dos agravantes. Superada tal questão, faz-se 

necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 

presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde 

um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita 

acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da 

taxatividade recursal. Da interpretação da legislação retro mencionada, 

verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex 

anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de 

agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 

1.015, do NCPC. Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela 

recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma 

processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de 

dano. Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação 

almejada para atribuir efeito suspensivo, devendo aguardar a 

manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que 

poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão 

agravada. Não há fato incondicional ou imediato que implique na 

suspensão da decisão, até mesmo porque, não há qualquer perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, como a própria 

agravante sustenta, não haverá de imediato qualquer execução e a 

decisão não transita em julgado. É de bom alvitre anotar que a multa 

somente incide se o próprio agravante der causa, ao não cumprir a ordem 

judicial. Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada 

por ausência de qualquer prejuízo. Intime-se a agravada para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do 

art. 1.019, do NCPC. Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações. 

P.I. Cuiabá, 02 de dezembro de 2016. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1003271-61.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - 0109730-A/MG 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PINTO CORREA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER DOS SANTOS LOPES OAB - 17379-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003271-61.2016.8.11.0000 – P. 

Alegre do Norte Visto. Trata-se de recurso de agravo de instrumento 

interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A., em face da decisão 

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre 

do Norte, que nos autos da ação de indenização que lhe move Beatriz 

Pinto Correa, deferiu o cumprimento da liminar, majorando a multa para 

valor fixo, ante a comunicação do seu não cumprimento no prazo 

assinalado. Aduz o agravante, em suma, que não restou correto a 

interpretação formada pelo douto magistrado. Argumenta que não foi 

aplicado o Princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que veda o 

enriquecimento ilícito. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada. 

É o relatório. Decido. Ab initio, ressalto que aplica-se ao processamento do 

vertente agravo de instrumento as regras do Código de Processo Civil de 

2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, 

bem como a intimação dos agravantes. Superada tal questão, faz-se 

necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do 

presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde 

um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita 

acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da 

taxatividade recursal. Da interpretação da legislação retro mencionada, 

verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex 

anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de 

agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 

1.015, do NCPC. Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela 

recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma 

processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de 

dano. Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação 

almejada para atribuir efeito suspensivo, devendo aguardar a 
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manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que 

poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão 

agravada. Não há fato incondicional ou imediato que implique na 

suspensão da decisão, até mesmo porque, não há qualquer perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, como a própria 

agravante sustenta, não haverá de imediato qualquer execução e a 

decisão não transita em julgado. É de bom alvitre anotar que a multa 

somente incide se o próprio agravante der causa, ao não cumprir a ordem 

judicial. Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada 

por ausência de qualquer prejuízo. Intime-se a agravada para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do 

art. 1.019, do NCPC. Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações. 

P.I. Cuiabá, 02 de dezembro de 2016. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Quinta Câmara Cível

Processo Número: 1000659-19.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - 14230-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOVENTINO COELHO (AGRAVADO)

ROMULO JOVENTINO COELHO (AGRAVADO)

REMO TEIXEIRA COELHO (AGRAVADO)

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - 91093-/RJ (ADVOGADO)

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - 2492-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 

Agravo de Instrumento n. 1000659.19.2017.8.11.0000 – Pontes e Lacerda 

Agravante: Tulio Marcelo Denig Bandeira Agravados: Romulo Joventino 

Coelho e outros V I S T O S. I. Interposto o agravo de instrumento e 

indeferida a tutela antecipada recursal (Id 360299), foi protocolado pedido 

de reconsideração, e após o indeferimento (Id 389225), o recorrente 

reiterou o pleito, que novamente foi indeferido (Id 414658). II. Apresentada 

a contraminuta recursal, foi peticionado pelo agravante o pedido 

desistência do recurso (Id 458061). III. Assim, recebo o requerimento como 

desistência e a homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos. IV. 

Feitas as anotações de estilo, arquive-se. P. I. Cuiabá, 17 de março de 

2017. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator

Sexta Câmara Cível

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Sexta 

Câmara Cível, às 08:30 horas da próxima quarta-feira, ou a sessão 

subsequente, quarta-feira seguinte, se não decorrido o prazo previsto no 

artigo 934 e 935 do CPC/2015. Visando facilitar o trabalho dos 

advogados, a SEXTA CÂMARA CÍVEL disponibiliza o e-mail: 

sexta.secretariacivel@tjmt.jus.br para recebimento de memoriais.

Agravo de Instrumento 145681/2016 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 145681 / 2016

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVANTE(S): QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - OAB 

24308/BA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA

ADVOGADO(S): Dr. ALEX JOSE SILVA - OAB 9053/MT

Apelação 179092/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 179092 / 2016

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): A. A. O.

ADVOGADO(S): Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB 4032/MT

APELANTE(S): E. A. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). MILTON ALVES DAMASCENO - OAB 3.620/MT

APELADO(S): E. A. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). MILTON ALVES DAMASCENO - OAB 3.620/MT

APELADO(S): A. A. O.

ADVOGADO(S): Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB 4032/MT

Apelação 1549/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 1549 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): RONILDO CLEMENTINO DE NORONHA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO - OAB 12790-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 

8506-a/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 2202/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 2202 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): JOÃO PINHEIRO DA CRUZ

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB 

14864/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S. A.

ADVOGADO(S): Dr. ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB 146997/SP

              Dr(a). MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB 299.951 

OAB/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 3619/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 3619 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): RANCHO FUNDO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB 13879/MT

              Dr(a). ALINE BORGES GUIMARÃES - OAB 17214-B/MT

              Dr(a). MIRELA SOUZA DE BRITO - OAB 17230-B/MT

APELANTE(S): ELIS REGINA DE FREITAS E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. IVAIR BUENO LANZARIN - OAB 8029/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ELIS REGINA DE FREITAS E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. IVAIR BUENO LANZARIN - OAB 8029/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RANCHO FUNDO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB 13879/MT

              Dr(a). ALINE BORGES GUIMARÃES - OAB 17214-B/MT

              Dr(a). MIRELA SOUZA DE BRITO - OAB 17230-B/MT

Apelação 5040/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 5040 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): TOTVS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RONALDO VASCONCELOS - OAB 220344/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO(S): Dr. FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB 6469/MT

APELADO(S): REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO MISCHIATTI - OAB 7568-B/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 5292/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 5292 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): CARLOS ROSA PIRES

ADVOGADO(S): Dr(a). FLAVIO LEMOS GIL - OAB 14933-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): DIEGO DO NASCIMENTO - ME E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). EDER HERMES - OAB 16727/MT

APELADO(S): BANCO BMG S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB 

109.730/MG

              Dr(a). MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB 173.524/RJ
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              Dr(a). ANDRÉ LOPES AUGUSTO - OAB 239766/SP

              Dr(a). MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB 63440/MG

              Dr. MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB 9566/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 5647/2017 -  C lasse:  CNJ-198  COMARCA DE 

MARCELÂNDIA.

 Protocolo Número/Ano: 5647 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. LANEREUTON THEODORO MOREIRA - OAB 

9667-B/MT

APELANTE(S): DIRCEO CASAGRANDE

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB 7274/MT

              Dr. ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB 8718/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

ADVOGADO(S): Dr. LANEREUTON THEODORO MOREIRA - OAB 

9667-B/MT

APELADO(S): DIRCEO CASAGRANDE

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB 7274/MT

              Dr. ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB 8718/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 8696/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 8696 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): LUIZ CÁSSIO DE AQUINO NUNES

ADVOGADO(S): Dra. ALINE CARVALHO COELHO - DEFENSORA PÚBLICA 

- OAB 5743/MT

APELADO(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB 

12009/MT

              Dr(a). COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB 

355/MT

              Dr. JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB 9172-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 8838/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 8838 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): CELSO VALERIANO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dra. TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB 

12296/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB 

14864/MT

              Dr. RODRIGO CALETTI DEON - OAB 8447-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CELSO VALERIANO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dra. TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB 

12296/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB 

14864/MT

              Dr. RODRIGO CALETTI DEON - OAB 8447-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 10402/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 10402 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES, REPRESENTADO POR 

SUA INVENTARIANTE PRISCILA MARIA DA SILVA GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr(a). JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA - OAB 

20536/MT

              Dr. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JÚNIOR - OAB 

7021/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA

ADVOGADO(S): Dr. JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB 4635/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 22488/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 22488 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): LUIZ QUATRIN

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ QUATRIN - OAB 10537/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 211648/SP

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 23185/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 23185 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB 

16308-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA

Apelação 23324/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 23324 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB 14258-A/MT

              Dr(a). JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB 19081-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BALTAZAR ULRICH E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB 

7.680/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 23337/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 23337 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): BANCO J. SAFRA S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB 

91.045/MG

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ROSENEY SONIA MORAES OLIVEIRA

Apelação 23350/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 23350 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): IVAN PADILHA DE AMORIM

ADVOGADO(S): Dra. MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - OAB 10024/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB 14258-A/MT

              Dr(a). JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB 19.081-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 23669/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE MATUPÁ.

 Protocolo Número/Ano: 23669 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MUTISEGMENTOS NPL IPANEMA II

ADVOGADO(S): Dr(a). FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB 

96864/MG

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ARMINDO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. YNACIO AKIRA HIRATA - OAB 12

              Dr(a). KÁSSIO ROBERTO PEREIRA - OAB 12691-B/MT

Apelação 23961/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 23961 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB 8078/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): AMIR AGOSTINHO SIGNOR

ADVOGADO(S): Dra. ELIANA DA COSTA - OAB 5447-B/MT
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Apelação 24038/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 24038 / 2017

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): BV FINANCEIRA S. A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB 

12314/MT

              Dr(a). GIULIO ALVARENGA REALE - OAB 15484-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MOACIR JOSÉ DE MACEDO

ADVOGADO(S): Dr(a). ENOQUES VITORINO DA SILVA - OAB 15210-O/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 24364/2017 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 24364 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): JURACY ROSA DE JESUS

ADVOGADO(S): Dr(a). DENISE RODEGUER - OAB 15121-A/MT

APELADO(S): SERASA S. A.

ADVOGADO(S): Dra. SELMA LÍRIO SEVERI - OAB 116356/SP

              Dr(a). ROSANA BENENCASE - OAB 120552/SP

              Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB 3150-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

POCONÉ. (Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 

75896/2016 - Classe: CNJ-202)

Protocolo Número/Ano: 6057 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

ADVOGADO(S): Dr. ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB 

13752/MT

              Dr. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB 4493/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE

ADVOGADO(S): Dr(a). AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB 15948/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 

142245/2016 - Classe: CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 21974 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGANTE: J. M. J.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANA LEONARDA P. BORGES RIOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB 9000037

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

SEXTA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de Março 

de 2017.

Apelação 24692/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 24692 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): SAFRA LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO(S):Dr. CELSO MARCON

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): WEST PLASTIC INDÚSTRIA DE GARRAFAS PET LTDA

ADVOGADO(S):Dr. FÁBIO JOSÉ MATEUS GUIMARÃES

Apelação 20484/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 20484 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S):Dra. ETHIENNE GAIA DE SOUZA PAULO - PROC. ESTADO

APELADO(S): ANA DEOLINDA RAMOS ZOLOIZAKAERO

ADVOGADO(S):Dra. VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA - DEF. 

PÚBLICA

APELADO(S): VANDERLEIA RAMOS ASSUNÇÃO MIRANDA LEITE

ADVOGADO(S):Dr. NIVALDO CAREAGA

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ESPÓLIO DE ACÍLIA RAMOS DE FIGUEIREDO, 

REPRESENTADO PELA INENTARIANTE VANDERLEIA RAMOS DE 

ASSUNÇÃO

ADVOGADO(S):Dr. NIVALDO CAREAGA

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 24625/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 24625 / 2017

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): OVÍDIO STIEVEN

ADVOGADO(S):Dr(a). LUCIANO SILLES DIAS

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ÁUREA PÁLACE HOTEL LTDA

ADVOGADO(S):Dr. PAULO SÉRGIO DAUFENBACH

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

PAUTA DE JULGAMENTO DO PJE (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO) – 

PROCESSOS PAUTADOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 

29/03/2016, ÀS 08:30 HORAS, PLENÁRIO 03:

1. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO

 1001525-61.2016.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 R. V. M. C. – Adv. Dr. LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB MTA0013879 

– Dra. ALINE BORGES GUIMARAES - OAB MTA0017214 X RENATO 

MOREIRA DE CASTRO

 2. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1000744-05.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF – Adv. Dr. USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB MTA0003150 X CARLITO DE SOUZA 

SANTOS – Adv. Dr. BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - OAB 

MTA0009271

3. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1003538-33.2016.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 ANIRALDO VELASCO RIBEIRO – Adv. Dr. ULISSES ALVES DE MACEDO 

NETO - OAB MT13708/O X C. C. V. e outros (1) – Adv. Dr. DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES - OAB MT15616/O, Dr. LAURIBERTO DONIZETTI 

DE GODOY - OAB MT16369-B

4. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1001264-62.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO – Adv. Dr. PAULO SERGIO DINIZ - 

OAB MT12126/B X GESA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. – Adv. Dr. 

IVO FERREIRA DA SILVA - OAB MT14264/O, Dr. MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB MT4978/O

5. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO

 1001365-36.2016.8.11.0000

 CLASSE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

 MADEIREIRA FLORESTA LTDA – Adv. Dr. RUI HEEMANN JUNIOR - OAB 

MT15326/OX VILSON JOSE SCHNEIDER – Adv. Dr. REGISSON JOSE DE 

CASTRO - OAB MTA0006214, VANIA FATIMA VIAN - OAB PR54154, 

ABEL SGUAREZI - OAB MTA0008347, PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA 

- OAB MT15893/B, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB MT12069/O, 

EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB MTA0011538, LUIZ GUSTAVO 

GIARETTA - OAB MTA0010172

6. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

 1001779-97.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO – Adv. Dr. JOSE 

EDUARDO POLISEL GONCALVES - OAB MT12009/O, Dr. JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB MT9172/B X VALMIRO NEREU 

MACHADO e outros (1) – Adv. Dr. GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB 

MT10031/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB MTA0004032, Dr.

 7. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

 1001089-68.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – Adv. 

Dr. MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - OAB PR42277, Dr. LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB PRA0729500 X WESLEY DOS SANTOS 

LOPES – Adv. Dr. KATIA DE CAMARGO - OAB MT17756/O

8. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1000579-55.2017.8.11.0000
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 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 JANE RODRIGUES DA SILVA - Adv. Dr. RODRIGO SILVA DOS SANTOS - 

OAB MT19602/O X BANCO BRADESCARD S.A.

 9. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1000800-38.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 BANCO DO BRASIL SA – Adv. Dr. RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB 

SPA0211648 X VALDEMAR VIEIRA DA SILVA – Adv. Dr. LEILA MARIA DE 

ALMEIDA - OAB MT9235/O, Dr. LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB 

MT15488/O

10. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1003247-33.2016.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 VALDIRENE DE OLIVEIRA – Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

X LOURIVAL DE JESUS e outros (2) – Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso

11. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1000774-40.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 MARLENE ROSA DA SILVA DIAS e outros (7) – Adv. Dr. LUIZ SERGIO 

ROSSI - OAB MT10089/A, Dr. HUMBERTO LANOT HOLSBACH - OAB 

MT20112/B X SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e 

outros (1) – Adv. Dr. EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - 

OAB GO26194

12. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1000995-23.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP – Adv. Dr. JOAO GABRIEL 

SILVA TIRAPELLE - OAB MT10455/O-O X VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2) – Adv. Dr. CLAUDIO 

STABILE RIBEIRO - OAB MT3213/O

13. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1000870-55.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 DIRLEI DOMINGOS CARDOSO LEAL e outros (1) – Adv. Dr. MARCOS 

CESAR FARIA JUNIOR - OAB MT22151/O, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB MT9189/O X EDILSON BELLAO – Adv. Dr. ABEL 

ZAFFANI, Dr. ANDRE LUIZ FARIA - OAB TO2398

14. Sexta Câmara Cível/GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES

 1001225-65.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – Adv. Dr. CAROLINA 

ATALA CASTILHO - OAB MT10769, Dr. CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB MT11199/O, Dr. LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB 

MT8114/B X VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA – Adv. Dr. MARCELO 

MIGUEL ALVIM COELHO - OAB SP156347, Dr. ROSANA MAFFEI ABE - 

OAB SP186436 X AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA. – Adv. Dr. RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB MT15629/O

15. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO

 1000589-02.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 LOJAS AMERICANAS S.A. – Adv. Dr. THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB 

MTA0018017 X RICARDO HENRIQUE DA SILVA e outros (2) – Adv. Dr. 

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - OAB MT1752/O

16. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO

 1000617-67.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 LUIZ CARLOS COZER – Adv. Dr. CLAUDIO BIRCK - OAB MT10093/O X 

YOSHIKASU OKA e outros (2) – Adv. Dr. BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB MTA0014539

17. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO

 1003274-16.2016.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 MARCOS DANIEL DE ANDRADE JUNIOR - CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB MTA7299000, Dr. DENISE DE ABREU E SILVA - OAB MT19309/B, Dr. 

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB MT3575-O X GONCALO DE 

MELO ARAUJO FARIAS JUNIOR – Adv. Dr. MAYRA DE OLIVEIRA - OAB 

MTA7052000

18. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO

 1000425-37.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 FAISAO FLORESTAL AGRICOLA E EXTRATOR DE MADEIRAS LTDA – 

Adv. Dr. ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - OAB MT4877/A, JESSICA 

CAROLINE SILVA - OAB MT19721/O X VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO 

– Adv. DR. VINICIUS BIGNARDI - OAB MT12901/O, REINALDO CELSO 

BIGNARDI - OAB MT3561/A

19. Sexta Câmara Cível/GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO

 1001112-14.2017.8.11.0000

 CLASSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

 HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. e outros (1) – Adv. Dr. LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB MT8506/A X DANIEL URUGUAI DE 

ALMEIDA – Adv. Dr. ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB 

MT14811/O, VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS - OAB MT18207/O

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-1689 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1001930-97.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO ROPKE (EMBARGANTE)

LUCIA IRMA COLVERO KELLER (EMBARGANTE)

ARISTIDES DE OLIVEIRA VILELA (EMBARGANTE)

JOSE ROBERTO DE ASSIS (EMBARGANTE)

ADEMAR DO CARMO DENOFRIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - 2182100-A/GO (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - 11954-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - 411.776.221-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES CARACTERIZADAS - 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO. 

Constatadas omissões no julgado, imperioso o acolhimento dos embargos 

de declaração. O pronunciamento da parte omitida no acórdão embargado 

implica alteração de seu resultado se houver concessão de efeito 

infringente.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1000480-85.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COPEL CASA AGRICOLA DOM MANUEL LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA REIS GOZ OAB - 168907-/MG (ADVOGADO)

SHIRLEY DOS REIS TEODORO OAB - 126999-/MG (ADVOGADO)

NAYARA ALVES PEREIRA OAB - 166935-/MG (ADVOGADO)

ANTONIO CHALFUN OAB - 34968-/MG (ADVOGADO)

GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN OAB - 81424-/MG (ADVOGADO)

ADRIANA SILVA TEODORO DE SANTANA OAB - 144513-/MG 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILETE TEREZA ROTAVA HERGET (AGRAVADO)

ELISABETH CRISTINA ROTAVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - 2619-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE POR 

SUPOSTA FALHA NA INTIMAÇÃO – AFASTADA - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

REJEITADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

executada tem procurador constituído nos autos e foi devidamente 

intimado para pagamento do débito, não há falar em nulidade por ausência 

de intimação, bem como necessidade de intimação pessoal da parte. As 

questões que não versarem sobre matéria de ordem pública, precisam ser 
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discutidas em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, 

porquanto àquela é a via adequada.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1002917-36.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY OAB - 102375-/RJ (ADVOGADO)

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - 1337400-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (AGRAVADO)

ORGANIZACAO DE TERRAS BRASIL NORTE LTDA - ME (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - 1938-A/MT (ADVOGADO)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 122443-/SP (ADVOGADO)

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - 8617-O/MT 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA 

PRECATÓRIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – PEDIDO 

PREJUDICADO PORQUANTO O MAGISTRADO ENTENDEU QUE O ATO DE 

PENHORA JÁ ESTARIA FORMALIZADO – LAVRATURA DO TERMO DE 

PENHORA PENDENTE – ATOS NÃO CONCLUÍDOS – SUMULA 46 DO STJ – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 914, §2º - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

DEPRECADO - RECURSO PROVIDO. Compete ao Juízo deprecado, em 

execução por carta precatória, decidir quanto ao pedido de nova 

avaliação do imóvel penhorado, em razão da discordância do devedor 

fundada em laudo, máxime se não lavrado o termo de penhora, questão 

que não guarda relação com o valor da execução em si.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1000344-88.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - 27171-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO MACEDO LOBO OAB - 14615-/GO (ADVOGADO)

Outros Interessados:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO BRADESCO SA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

TRESBOMM COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MOSCHETTU S, A, EMBALAGENS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FLAVIA LUCIANE FRIGO (ADVOGADO)

KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DAYCOVAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SAFRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ANGONESE & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

I. RIEDI & CIA. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRO LERMEN (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALVES DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMARO CÉSAR CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

GUERINO FERRARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

MOINHO IGUACU AGROINDUSTRIAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CATARATAS DO 

IGUAÇU - SICREDI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO 

DE DECRETAÇÃO POR SUPOSTAS NULIDADES – INOCORREÊNCIA - 

NULIDADES NÃO COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO. As 

decisões tomadas nas assembleias gerais de credores, em regra, são 

soberanas, cabe ao judiciário apenas examinar eventuais nulidades 

quanto ao procedimento da assembleia geral de credores, em observância 

ao Controle de Legalidade do Plano, que se insere o repúdio à fraude a ao 

abuso de direito. De modo que por esta via é possível a reapreciação do 

mérito do plano de recuperação judicial aprovado (viabilidade econômica). 

Se não se observa ilegalidade ou nulidade na realização da assembleia 

geral de credores, que atendeu as exigências legais e os requisitos 

formais, dos arts. 45 e 58 da Lei nº 11.101/05, com observância de 

quórum mínimo e o direito de voto dos credores, a homologação da ata que 

aprovou o plano de recuperação judicial, constitui medida necessária, 

porquanto o inconformismo de um credor não pode ser suscetível à 

invalidar decisão benéfica à maioria dos credores.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003130-42.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA OAB - 7602-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - 0006514-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – EXISTÊNCIA DE 

ANTIGO ACESSO À PROPRIEDADE DA RECORRENTE – PERMISSÃO DO 

USO DE ESTRADA LOCALIZADA NO IMÓVEL PELO AGRAVADO – MÁS 

CONDIÇÕES DO REFERIDO ACESSO - AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ENCRAVAMENTO ABSOLUTO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE PROVA A 

SER REALIZADA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se da análise sumária pode-se constatar que o requerido 

tem respeitado o acesso da recorrente, com o tráfego por suas terras a 

fim de que chegue à sua propriedade, bem assim dos seus clientes, não 

há como forçá-lo à liberação de acesso por estrada que melhor atenda as 

necessidades específicas da autora no desempenho de suas atividades 

voltadas ao turismo na região. O instituto da passagem forçada não pode 

ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de 

uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada 

alheia.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003726-26.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

QUIRINO MENDES NETTO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO OAB - 26548-/SP (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SAPIA FRANCO OAB - 274340-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUCATO HANSEN (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - 327.192.158-05 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

ISAURO CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES
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RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E 

DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EVENTUAL EXERCÍCIO DE POSSE DO 

AUTOR EM ÁREA MENOR DO QUE AQUELA POSTULADA – COM POSSE 

JÁ CONCEDIDA EM DEMANDA QUE TRAMITA EM COMARCA OUTRA - 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O 

EXERCÍCIO DE POSSE PELO AGRAVANTE HÁ MAIS DE 10 ANOS – 

DECISÃO REFORMADA -RECURSO PROVIDO. O deferimento de medida 

liminar de natureza possessória, previsto nos artigos 554 e seguintes do 

CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo 

código. Deferida a reintegração de posse nos autos da ação principal em 

favor da parte agravada, incumbe ao recorrente comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado, situação 

devidamente comprovada no processo.

Acórdão Classe: CNJ-206 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003394-59.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. R. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - 0009247-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. K. W. (AGRAVADO)

C. D. D. O. C. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - 925.382.401-82 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O recurso interposto não respeitou o 

rol taxativo, disposto no art. 1.015 do vigente CPC, para a hipótese de 

decisões agraváveis por instrumento. Logo, o agravo interno de decisão 

que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento. O mero 

inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão 

dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente a ensejar o 

provimento do agravo interno interposto.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003027-35.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FELIX DE LIMA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - 1624100-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - 341075-/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INDÍCIOS DE QUE A 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CORRESPONDE COM A REALIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as provas 

apresentadas pela agravada trazem indícios suficientes de que a alegada 

pobreza não corresponde com a realidade, o indeferimento do benefício 

da justiça gratuita é medida que se impõe.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003197-07.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MENDES LEAL FILHO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO OAB - 21240-O/MT 

(ADVOGADO)

RAFAELLA PAIVA COELHO OAB - 18672-O/MT (ADVOGADO)

ATILA SILVA GATTASS OAB - 2308-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - 11883-B/MT (ADVOGADO)

MARCELO SILVA MOURA OAB - 12307-O/MT (ADVOGADO)

CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA OAB - 14566-O/MT (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - 3432-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AVALIAÇÃO DO PENHORADO – NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO – 

ARBITRAMENTO DE COMISSÃO EM CASO DE ADJUDICAÇÃO E 

REMISSÃO – INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A 

expropriação por meio de adjudicação ou remissão não constitui fato 

gerador de obrigação de pagamento de comissão de leiloeiro, que nestas 

modalidades dispensa sua participação.

Acórdão Classe: CNJ-1689 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003009-14.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA JUNCO DIAS (EMBARGANTE)

RUBENS DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DA SILVA OAB - 268677-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - 11700-O/MT (ADVOGADO)

NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES OAB - 16206-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE WALTER JUNQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON BONANCIN (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO BONANCIN FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO 

CAUTELAR DE EVIDÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA SEM OUVIR A PARTE 

CONTRÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA 

CONTRAMINUTA – PUBLICAÇÃO COMPROVADA - NULIDADE DO 

ACÓRDÃO AFASTADA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – PRETENSÃO 

DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada à ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, o que, no caso, nem mesmo foram 

apontados.

Acórdão Classe: CNJ-1689 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1001930-97.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO ROPKE (EMBARGANTE)

ADEMAR DO CARMO DENOFRIO (EMBARGANTE)

LUCIA IRMA COLVERO KELLER (EMBARGANTE)

ARISTIDES DE OLIVEIRA VILELA (EMBARGANTE)

JOSE ROBERTO DE ASSIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - 11954-B/MT (ADVOGADO)

RICARDO ZANCANARO OAB - 2182100-A/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - 411.776.221-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES CARACTERIZADAS - 
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ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO. 

Constatadas omissões no julgado, imperioso o acolhimento dos embargos 

de declaração. O pronunciamento da parte omitida no acórdão embargado 

implica alteração de seu resultado se houver concessão de efeito 

infringente.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1004022-48.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - 6800-O/MT (ADVOGADO)

AMARO CESAR CASTILHO OAB - 4384-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISA OLIVEIRA DE CARVALHO OAB - 33856-/GO (ADVOGADO)

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA OAB - 14615-O/MT (ADVOGADO)

WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL OAB - 21660-/GO (ADVOGADO)

RAONI SALES DE BARROS OAB - 29478-/GO (ADVOGADO)

WESLEY SANTOS ALVES OAB - 33906-/GO (ADVOGADO)

FILIPE DENKI BELEM PACHECO OAB - 34021-/GO (ADVOGADO)

ALISSON ARARIPE CHAGAS OAB - 34253-/GO (ADVOGADO)

REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO OAB - 20987-A/MT (ADVOGADO)

HENRIQUE DUARTE ALVES FORTES OAB - 34501-/GO (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

GUERINO FERRARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

MOINHO IGUACU AGROINDUSTRIAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALVES DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

I. RIEDI & CIA. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO 

DO ROL DE CREDORES – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO 

DO CRÉDITO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS – 

PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO EM LEI – APROVAÇÃO DO PLANO 

SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO – QUESTÃO QUE IMPORTA NA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER DA AGRAVANTE EM RAZÃO 

DA AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O PONTO – RECURSO NÃO 

CONHECIDO NESTA PARTE – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO 

HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte já apresentou seu 

inconformismo contra a inclusão de seu crédito no plano de recuperação 

judicial, falta interesse de recorrer, antes que tal pretensão tenha sido 

decidida no juízo próprio. Se o plano de recuperação judicial foi 

devidamente homologado pelo Magistrado de primeiro grau em razão da 

plena aceitação pelos credores, é tranquilo o entendimento que, nesses 

casos, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas questões intimamente 

ligadas ao mérito do plano aceito por todas as classes de credores (seja 

com relação a deságios, forma e tempo de pagamento), máxime se o Juiz, 

no ato da homologação determina que a readequação de pontos que 

podem ser modificados em razão do controle de legalidade do plano.

Acórdão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1002350-05.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

U. C. C. D. T. M. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - 9172-B/MT 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - 12009-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. M. L. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - 13047-O/MT 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

A. M. D. S. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – AUTORA MENOR IMPÚBERE QUE APRESENTA DELICADO 

QUADRO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA REGULARMENTE DEFERIDA 

PARA RESTABELECER TRATAMENTO HOME CARE – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se desarrazoado o plano de saúde que 

pretende se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, em 

ambiente domiciliar, porquanto cabe àquele definir qual é o melhor 

tratamento para o segurado. Além disso, importa é a existência de 

cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora e não 

a forma como o tratamento será realizado. Ilegitimidade passiva arguida 

ainda não decidia pelo juiz de origem. Questão não conhecida.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1689 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003364-24.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - 0017799-A/MT (ADVOGADO)

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - 5454-B/MT (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - 3284-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. D. A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO WAZILEWSKI OAB - 2000-/TO (ADVOGADO)

JULIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE OAB - 209-/TO (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - 15674-/MT (ADVOGADO)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - 7103-B/MT 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - 13809-A/MT 

(ADVOGADO)

JONES SOLDERA CARNEIRO OAB - 4856-/TO (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

 

Intimação às partes quanto a alteração da data da Audiência de 

Conciliação que foi novamente reagendada para o dia 03/04/2017 

(segunda-feira) - horário 14 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação de Segundo Grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

PRÉDIO ANEXO DES. ANTONIO DE ARRUDA.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003829-33.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - 3162-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE AGUIAR (AGRAVADO)

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES SOLDERA CARNEIRO OAB - 4856-/TO (ADVOGADO)

JULIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE OAB - 209-/TO (ADVOGADO)

CAIO CESAR MANOEL OAB - 0017799-A/MT (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - 3284-B/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003829-33.2016.8.11.0000 AGRAVANTE: 

ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR AGRAVADOS: OLINDA CAETANO DE 

AGUIAR MARCOS ANTONIO DE AGUIAR Agravo de Instrumento de 

decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro 

opostos pelo agravante, sob a justificativa de que ele não comprovou ser 

possuidor de boa-fé. Ficou consignado que o depoimento da única 

testemunha compromissada mostrou-se contraditório porque descreveu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 80 de 108



minúcias da atividade agropecuária mas alegou não ter conhecimento do 

“valor mediano do hectare de arrendamento”. Quanto à prova documental, 

foi destacado que a celebração dos contratos deu-se “na iminência da 

separação de fato do casal”, quando o agravado já havia deixado a 

residência; que as partes compõem o “seio familiar”; que as notas fiscais 

se referem ao ano de 2016; que a área da Fazenda Querubim IV foi 

arrendada pela agravada em 12-6-2007 e por valor acima daquele 

contratado pelo agravado, sem previsão de reajuste, o que evidenciaria 

tratar-se de contrato simulado com a finalidade de obstruir a divisão de 

bens do casal. Além disso, deferir a liminar prejudicará ainda mais o 

exercício do direito de posse e administração da agravada e que esse 

direito já foi reconhecido pelo Tribunal. Também visualizou-se má-fé 

processual do agravado que “aparentemente” continua no local “em 

posição de protelar o cumprimento da ordem proferida pelo Tribunal”. O 

agravante sustenta ser arrendatário de cinco áreas destacadas das 

fazendas Querubim I, II, III, V e VI, constituídas de agricultura e pastagens, 

conforme instrumento firmado em 2009, e devidamente registrado no 

Cartório de Títulos e Documentos de Novo São Joaquim, pelo prazo de 10 

anos, que expirará em 30-8-2019. Aduz que além do preço de duas sacas 

de soja por hectare efetivamente plantado assumiu naquela oportunidade 

a correção do solo, por se tratar de terras de segunda linha e estavam 

degradadas. Ressalta que o contrato nunca foi impugnado por quem quer 

que seja, nem mesmo quanto ao preço. Dessa forma, entende que, tendo 

transcorridos mais de oito anos de vigência, não poderia ser determinada 

a reintegração da agravada na posse das áreas, estando ela inclusive já 

as oferecendo em arrendamento para terceiros, deixando evidente que 

não pretende respeitar a avença com ele (agravante) realizada. Diz que, 

ao contrário do que foi assinalado no decisum, a prova produzida nos 

autos demonstra a sua qualidade de terceiro nos moldes do artigo 674 do 

CPC, e autoriza o deferimento da liminar, diante da comprovação do 

requisito do artigo 1.019, I c/c o artigo 300, ambos do CPC. Acrescenta 

que o fumus boni iuris está configurado no Contrato de Arrendamento em 

nenhum momento contestado; nos recibos anuais de pagamento do 

arrendamento; no desempenho ininterrupto da atividade agrícola e 

pecuária por oito anos, e nos dois anos a mais de vigência. Em relação ao 

periculum in mora, anota o pleno exercício daquelas atividades e o fato de 

já ter iniciado o plantio da lavoura de soja, situação que exige o 

acompanhamento diário do controle e combate de pragas, impossibilitando 

que deixe o local. Argumenta também os prejuízos incalculáveis que 

advirão da abrupta saída da área, que certamente comprometerá 

sobremaneira a safra, assim como a perda de todo o investimento. Não 

bastasse isso, o produto plantado já está comprometido com os seus 

fornecedores, de maneira que se não houver a colheita ele irá a ruína 

financeira. Pede a antecipação da tutela recursal, consistente no 

deferimento da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada 

até o pronunciamento da Câmara. Pelo exposto, mostram-se relevantes as 

razões apresentadas pelo agravante e presentes os requisitos que 

autorizam o deferimento da tutela recursal pleiteada, idônea para a 

conservação do seu direito, especialmente em relação à lavoura iniciada 

nas áreas objeto do arrendamento, conforme se vê das fotografias 

anexas (Id 286013, 286011, 286008, 286004, 286002 e 285997). Ademais, 

no AI n. 1003364-24.2016.8.11.0000 concedi parcialmente a tutela para 

suspender a imissão da agravada na posse dos 50% dos imóveis rurais. 

Posto isso, defiro a liminar e suspendo os efeitos da decisão recorrida. 

Comunique-se ao juízo de origem, cientificando-o do teor deste decisum. 

Após, intimem-se os agravados para, querendo, oferecer contraminuta. 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2016. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho 

Relator

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003829-33.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - 3162-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (AGRAVADO)

MARCOS ANTONIO DE AGUIAR (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE OAB - 209-/TO (ADVOGADO)

JONES SOLDERA CARNEIRO OAB - 4856-/TO (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - 3284-B/MT (ADVOGADO)

CAIO CESAR MANOEL OAB - 0017799-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

 

Intimação às partes quanto a alteração da data da Audiência de 

Conciliação que foi novamente reagendada para o dia 03/04/2017 

(segunda-feira) - horário 14 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação de Segundo Grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

PRÉDIO ANEXO DES. ANTONIO DE ARRUDA.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1002184-36.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - 0211648-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - 12066-O/MT 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

Posto isso, indefere-se a liminar postulada para manter a determinação de 

que o agravante se abstenha de emitir ou pagar boletos emitidos em nome 

da agravada, sob pena de multa nos moldes fixados na decisão. 

Defere-se o pedido para que as intimações do agravante sejam feitas 

exclusivamente em nome dos advogados indicados no documento ID 

450800 - Pág. 10. Intime-se a parte contrária para apresentar contraminuta 

no prazo.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1002253-68.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - 12621-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSSANA STABILE (TERCEIRO INTERESSADO)

NOBORU ONISHI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE EDMILSON MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROVERI (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO DELBEN (TERCEIRO INTERESSADO)

CATARINA MARIA MESQUITA GARCIA DALBEM (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SERGIO DAUZACKER MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE JAYME ANTONIO ROVELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ELZA ROVERE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE DÍDIMO DELBEN (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 

Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta, no 

prazo.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1002057-98.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - 7832-O/MT (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - 0008350-A/MT (ADVOGADO)
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE FIGUEIREDO BORGES (AGRAVADO)

ADAIR BAVARESCO (AGRAVADO)

DELMAR MARTH (AGRAVADO)

CIPRIANO ANTONIO MACEDO (AGRAVADO)

ISMAEL AMARAL NEUMANN (AGRAVADO)

MARIA LEANDRO BORGES (AGRAVADO)

OZIAS BEZERRA DE PAULA (AGRAVADO)

VALDEMAR BRAZ BARNI (AGRAVADO)

JAIME JOSE EICKOFF (AGRAVADO)

RENATO MARLUS FERREIRA (AGRAVADO)

OSMAR GUILHERME EICKOFF (AGRAVADO)

MARIA MAGDALENA DALMAS BUSARELLO (AGRAVADO)

MARLISE MARTH (AGRAVADO)

MARINES CATANIO BEZERRA (AGRAVADO)

LARISSA FERREIRA (AGRAVADO)

ALCEMAR MARTH (AGRAVADO)

ZANICE BENINI TEIXEIRA (AGRAVADO)

RITA ALVES MONTEIRO (AGRAVADO)

CELIA RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO)

MARLI RADEL DOS SANTOS FERREIRA (AGRAVADO)

VILMAR MARTH (AGRAVADO)

MARTA MARTH (AGRAVADO)

ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO (AGRAVADO)

MARIA DE LOURDES VICK BELEGANTE (AGRAVADO)

CARLITO FRANCISCO DA SILVA (AGRAVADO)

FRONTINO SELMO HORN (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - 12621-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 

Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta, no 

prazo.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003321-87.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - 7680-O/MT (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - 5222-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA 

DEVEDORA FIDUCIANTE - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR 

INDEFERIDA - NOTÍCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DE 

PROPRIEDADE DA AGRAVADA, SOB VIGÊNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 

6º, §4º, DA LEI 11.101/2005 - EVIDENCIADO NO PROCESSO QUE O BEM É 

INDISPENSÁVEL À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DA 

DEMANDADA – ACERTO DA DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM AINDA QUE OBJETO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO RECORRENTE – PRAZO DE 180 DIAS – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §3º DA LEI 11.101/2005 - RECURSO 

DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. 

Contudo, se tratar-se de bem móvel essencial à atividade empresarial, 

aplica-se a ressalva do final do parágrafo 3º, do art. 49, da referida Lei. 

Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária firmado 

entre a devedora empresa em recuperação judicial e o banco agravante. 

Se evidenciado que o bem é utilizado na atividade econômica da empresa - 

do ramo de locação de veículos -, bem como é indispensável ao 

desenvolvimento das suas atividades empresariais e a empresa 

encontra-se em recuperação judicial, afigura-se inviável a retomada do 

bem pela instituição financeira durante o stay period, mesmo tratando-se 

de veículo entregue em garantia fiduciária.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1001509-73.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - 14490-O/MT 

(ADVOGADO)

BRUNO COSTA ALVARES SILVA OAB - 1512700-A/MT (ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - 12066-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVADO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (AGRAVADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AGRAVADO)

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (AGRAVADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

Intimação ao Agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer o endereço 

correto do Agravado BANCO BRADESCO S. A., para fins de intimação 

pelo Oficial de Justiça, tendo em vista a devolução do Mandado.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1003735-85.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CASSIMIRO DA SILVA (AGRAVANTE)

JOAO CASSIMIRO (AGRAVANTE)

MESSIAS DUTRA DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRINEU DIAS OAB - 22500-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETRIO PICOLLOTO VANSAN (AGRAVADO)

MARIA CARMES BATISTA VANSAN (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - 3710-O/MT (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - 7720-B/MT (ADVOGADO)

EDEVAL BUENO OAB - 21724-/PR (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

RURAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA E 

EXCLUSÃO DA LIDE AFASTADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO 

PROCESSO – MANTENÇA DO DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – 

FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ÀS PARTES – AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE. É de se 

afastar o reconhecimento de ilegitimidade de parte e a exclusão da lide 

prematuramente reconhecida pela decisão recorrida, em especial se a 

solução desta especifica questão desafia a instrução do processo. 

Mantém-se o deferimento de prova pericial se não verificados prejuízos às 

partes.

Intimação Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1000358-72.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AGEDAIAS ROSA DE ARAUJO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - 5738-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - 5311-B/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANGELO DO PILAR RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento do pedido de justiça gratuita 

pressupõe a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento 

dos pressupostos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 28932 / 2017 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

28932/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 155206/2016 

- CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SORRISO AGRAVANTE(S) - ACIR 

SOUZA DA SILVA (Advs: Dr(a). HERCULES DA SILVA GAHYVA - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB 9000047, Dra. LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 5466/MT), AGRAVADO(S) - 

VALERINO DE ALMEIDA (Advs: Dr. ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB 

4427/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Intime-se para, no prazo, apresentar contrarrazões ao agravo 

interno.

Ass.: EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-202 Sexta Câmara Cível

Processo Número: 1000776-10.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO FILHOS DA TERRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - 0015397-A/MT (ADVOGADO)

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - 18914-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EULAR PEDRO FRARE (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - 6013-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GUIOMAR TEODORO BORGES

 

Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, 

porque manifestamente inadmissível.

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Intimação

 
Protocolo Número/Ano: 37975 / 2016

 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 37975/2016 - CLASSE CNJ - 47

COMARCA CAPITAL

 

AUTOR - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO

SEGURO DPVAT S. A.

 

Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI - OAB 5736/MT

 

Dr. OUTRO(S)

 

REUS - JOVANE PEREIRA DA COSTA E OUTRO(s)

 

Intimação:

 

Com intimação ao Dr. Fernando César Zandonadi - OAB 

5736/MT,

114.089, subscritor da petição inicial (fls. 06-TJ) a fim de que,

no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual.

Cumpra-se.

 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 22387 / 2017 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

22387/2017 - CLASSE CNJ - 120 COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 

IMPETRANTE(S) - PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA (Advs: Dr. RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB 8250-b/mt), IMPETRADO - JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

Decisão:

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da segurança almejada.

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 22387 / 2017 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

22387/2017 - CLASSE CNJ - 120 COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 

IMPETRANTE(S) - PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA (Advs: Dr. RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB 8250-b/mt), IMPETRADO - JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE   Decisão: Vistos etc. I - Cumpra-se 

parte dispositiva da decisão de p. 67/69, com a intimação da autoridade 

acoimada coatora e do Impetrante, e posterior manifestação da 

Procuradoria-Geral de Justiça. II - Após, sejam os autos conclusos.

 

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo

Processo Número: 1000477-33.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER APARECIDO DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

 

Decisão: Isso posto, indefiro a liminar vindicada.

Decisão Classe: CNJ-47 Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo

Processo Número: 1002259-75.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MARCIO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE BARROS FERRETTI OAB - 13530-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

POSTOS COSTA MARQUES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO NATALINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

MPEMT - POCONÉ (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON GALDINO DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

NATALICIO JESUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

REQUERENTE: ARLINDO MÁRCIO DE MORAES REQUERIDO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL Vistos, etc. Indefiro o pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita deduzido pelo Requerente na petição inicial. A cópia da 

declaração de Imposto de Renda anexada aos autos, dando conta de 

rendimento anual do autor, no ano de 2015, em R$ 27.920,48, não é 

suficiente para que se defira o benefício, uma vez que existem elementos 

outros a indicar não se enquadrar o Requerente na condição de 

necessitado, de que trata a Lei n.º 1.060/50, haja vista que possui 25,0 

hectares de terras em Poconé, veículos, casa, bem como explora a 
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Fazenda São Benedido da Figueira em Poconé, com área de 200,0ha e 

também a Estância Morais em Poconé, com área de 25,0ha. Outrossim, 

embora o Requerente não tenha anexado cópias das alegadas 

pendências financeiras junto à Serasa, este fato não alteraria o 

posicionamento desta magistrada, pois, o deferimento ou não do benefício 

da justiça gratuita é analisado no caso concreto, e, conforme já explanado 

anteriormente a declaração de Imposto de Renda demonstrou que o autor 

possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais. A Lei nº 

1.060/50, em seu art. 4º, §1º, assim dispõe presumem-se pobre até prova 

em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena 

de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Ressalta-se que cabe 

àquele que pretende litigar sob o pálio da justiça gratuita comprovar a sua 

necessidade, se esta não for evidente ou se os elementos trazidos não 

bastarem para a formação do livre convencimento do Magistrado. Nessa 

senda, cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema 

judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que 

efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 

1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da 

parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque 

na condição de pessoa carente de recursos. A jurisprudência do STJ 

orienta que, para o deferimento da assistência judiciária, basta que a parte 

afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas 

processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, 

todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de 

indeferir o pedido do benefício. Nesse sentido, colaciono decisões: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita 

pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo admitida 

prova em contrário. 2. "A pretensão de simples reexame de provas não 

enseja recurso especial" (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, a análise 

dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, 

demandaria o indispensável revolvimento do conjunto fático-probatório, o 

que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 143031 / RJ, relator Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, d.j. em 26/02/2013) PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza 

de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o 

magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova 

da hipossuficiência ou, ainda,solicitar que a parte contrária demonstre a 

inexistência do estado de miserabilidade. 2. O acórdão recorrido entendeu 

pela concessão do benefício da assistência judiciária pretendido, pois não 

vislumbrou motivo capaz de infirmar a declaração de miserabilidade do ora 

agravado. 3. A revisão do aresto no sentido de exigir mais provas do 

declarante acerca das suas condições de miserabilidade demanda exame 

do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza a realização de tal 

procedimento, pelo STJ, no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 

4. A agravante traz, como único argumento para afastar a presunção de 

hipossuficiência questionada, o fato de que o recorrido estaria fora da 

faixa de isenção do imposto de renda. Esse aspecto, entretanto, não é 

suficiente para afastar, por si só, o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

231788 / RS, Ministro CASTRO MEIRA, d.j. em 21/02/2013) Por tudo isso, 

tem-se que não restou demonstrada a fragilidade econômica do 

Requerente, motivo pelo qual não faz jus à assistência judiciária gratuita 

pleiteada. Assim, indefiro o pedido de AJG e determino o recolhimento das 

custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Intime-se. Cuiabá, 16 de março de 2017. Desa. Helena Maria 

Bezerra Ramos Relatora

Decisão Classe: CNJ-120 Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo

Processo Número: 1002168-82.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DIAS DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - 0015914-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

 

Decisão: Isso posto, indefiro a medida liminar requerida, por entender, em 

princípio, ausentes os requisitos essenciais e necessários ao deferimento.

Primeira Câmara Criminal

Decisão do Relator

HABEAS CORPUS Nº 145777/2016 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA 

CAPITAL IMPETRANTE(S) - DR. RONILDO MEDEIROS JUNIOR E 

OUTRO(s), PACIENTE(S) - WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR - 

Decisão: Vistos, etc.(...),indefiro o pedido de expedição de alvará de 

soltura formulado pelo pacienteWalter Dias Magalhães Júnior, devendo 

apresentar outro bem a título de fiança, cuja indicação deverá ser feita 

perante o juízo de origem. De toda forma, faculto ao paciente o prazo 

decinco dias para se manifestar,neste feito, sobre o interesse na 

realização de perícia na aludida área, a ser realizada por perito ou por 

empresa de engenharia especializada a ser nomeada pelo juízo da 

Comarca de Jaciara, em prazo razoável, que analisará, entre outros, não 

apenas a existência da área e a quem ela pertence, como também deverá 

esclarecer outros aspectos relevantes, entre eles: o verdadeiro valor do 

imóvel; a situação do possível contrato de arrendamento; se a área está 

ou não sobreposta às áreas cultivadas por outra empresa; entre outros 

quesitos a serem formulados pela defesa e pela acusação. Caso haja 

interesse na realização da perícia, deverá a defesa do paciente, no 

mesmo prazo acima assinalado [5 dias], instruir os autos com a 

declaração do imposto de renda do suposto proprietário do imóvel, 

Denisson Seabra; de possível contrato de arrendamento; e de documentos 

fiscais do imóvel, tais como o comprovante de pagamento de impostos. 

Certificado o decurso do prazo, sem manifestação da defesa do paciente, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de estilo e a baixa 

necessária. Publique-se. Cumpra-se. Sobre a presente decisão, dê-se 

ciência à autoridade coatora. Cuiabá, 17 de março de 

2017.Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Relator.

Intimação do Relator

APELAÇÃO Nº 24365/2017 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS APELANTE(S) - GILBERTO ANTONIO CORDEIRO 

(Advs: Dr. MAURO MARCIO DIAS CUNHA - OAB 5391/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO - Decisão: (...)Conforme 

manifestação do apelante GILBERTO ANTÔNIO CORDEIRO, à fls. 

510-TJMT, pela presentação das razões na superior instância, nos moldes 

do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal, intime-se para que seja 

apresentada as devidas razões recursais da apelação interposta 

tempestivamente. Após a juntada das razões recursais, remeta-se o 

presente feito ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões. 

Em seguida, encaminhe-se à douta Procuradoria-Geral de Justiça. 

Cumpra-se. EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

APELAÇÃO Nº 23341/2017 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE APELANTE(S) - RENYLSON D'CARLO POUSO DOS 

SANTOS (Advs: Dr. KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB 8002/mt), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO - Decisão:(...) Isso posto, 

DETERMINA-SE: 1) a intimação, via DJE, do advogado Kleber de Souza 

Silva, OAB/MT nº 8.002, para apresentar as razões recursais do apelante 

RENYLSON D'CARLO POUSO DOS SANTOS, no prazo de 8 (oito) dias 

(CPP, art. 600, caput); 2) após, baixem-se os autos ao Juízo singular para 

que o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresente suas 

contrarrazões; 3) em seguida, vista à i. PGJ para sua intervenção. Ao 

final, conclusos para julgamento. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 

2017. Des. MARCOS MACHADO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-307 Primeira Câmara Criminal

Processo Número: 1002227-70.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO)

ADRIANO SOBRINHO CANDIDO (VÍTIMA)

VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 

"[...] Desse modo, INDEFIRO a liminar requestada. Requisitem-se as 

informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da ilustrada 

Procuradoria de Justiça. Cumpra-se."

Decisão Classe: CNJ-307 Primeira Câmara Criminal

Processo Número: 1002347-16.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO)

GILDEZIO RODRIGUES DE ARAUJO (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARIA ELENA NEPOMUCENA CORREIA (VÍTIMA)

Magistrado(s):

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 

"[...] Com essas considerações, à míngua de prova pré-constituída da 

ilegalidade do ato coator, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo os 

efeitos da ordem de prisão. Colham-se as imprescindíveis informações 

judiciais. Após, abra-se vista à doutra Procuradoria-Geral de Justiça. 

Comunicações e providências. Cumpra-se."

Decisão Classe: CNJ-307 Primeira Câmara Criminal

Processo Número: 1002261-45.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (ADVOGADO)

MATHEUS GONCALVES DA SILVA (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS MACHADO

 

"[...] Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar. Ao Juízo 

singular, REQUISITEM-SE informações sobre esta impetração, no prazo de 

até 5 (cinco) dias. Após, vista à i. PGJ. Cumpra-se."

Decisão Classe: CNJ-307 Primeira Câmara Criminal

Processo Número: 1002287-43.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON OLIVEIRA BATISTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON OLIVEIRA BATISTA OAB - 342428-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

AMADO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)

KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NELSON OLIVEIRA BATISTA (ADVOGADO)

IZABEL RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEITON SILVA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAFAEL REZENDE RODRIGUES (PACIENTE)

Magistrado(s):

MARCOS MACHADO

 

"[...] Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar. Ao Juízo 

singular, REQUISITEM-SE informações sobre esta impetração, 

notadamente sobre a assertiva de excesso de prazo, no prazo de até 5 

(cinco) dias. Após, vista à i. PGJ. Cumpra-se."

Decisão Classe: CNJ-307 Primeira Câmara Criminal

Processo Número: 1002337-69.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

UEVERTON FABRIS (RÉU)

ENDRIGO RODRIGUES GEDRO (PACIENTE)

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS MACHADO

 

"[...] Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar. 

Comunique-se ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas 

informações, no prazo de até 5 (cinco) dias. Após, vista à i. PGJ. 

Cumpra-se."

Segunda Câmara Criminal

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a sessão Ordinária da SEGUNDA 

CÂMARA

CRIMINAL, às 14 horas, nos termos do art. 10 do R.I.T.J, decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 105, § 2º , alterado pela 

emenda regimental nº 06/2016/TP.

Apelação 2642/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 2642 / 2014

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): WILLIAN VAZ DE MELO

ADVOGADO(S): Dr(a). DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 0041

APELANTE(S): SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM

ADVOGADO(S): Dra. ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB 2886-A/MT

APELANTE(S): ADEMIR ANTÔNIO DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr(a). DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 0041

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 12011/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 12011 / 2016

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): ANANIAS AGUIAR DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSÉ DO AMARAL JAROSISKI - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014119

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 43901/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RIO BRANCO.

 Protocolo Número/Ano: 43901 / 2016

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE(S): LUCIANO DE JESUS

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELO BARROSO VIARO - OAB 13290/MT

APELADO(S): LUCIANO DE JESUS

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELO BARROSO VIARO - OAB 13290/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 55716/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 55716 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): SOUZENIL RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB 12012/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 88299/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO 
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VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 88299 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): JONATHA CANDIDO GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN 

- OAB 7030/MT

APELANTE(S): ALEXSANDRO PEREIRA DE AMORIM

ADVOGADO(S): Dr. ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN 

- OAB 7030/MT

APELANTE(S): WESLLEY SOUZA NUNES

ADVOGADO(S): Dr. NELSON PEDROSO JÚNIOR - OAB 11266-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 162979/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CLÁUDIA.

 Protocolo Número/Ano: 162979 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): VICTOR RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. LEVY DIAS MARQUES - OAB 5828/MS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 171673/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 171673 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): OSVALDO SIMIONATTO

ADVOGADO(S): Dr. HÉLIO PASSADORE - OAB 3008-A/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 171768/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 171768 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

ADVOGADO(S): Dr(a). LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB 15304/MT

APELANTE(S): VALNETON DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB 15304/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 172934/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 172934 / 2016

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): WELLINGTON MARCIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9001371

APELANTE(S): JOVANIL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9001371

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 173924/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE 

PARANATINGA.

 Protocolo Número/Ano: 173924 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): I. J. P.

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

9001350/MT

Apelação 175347/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BRASNORTE.

 Protocolo Número/Ano: 175347 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): A. P. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - OAB 

21998/O/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 176926/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 176926 / 2016

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): OSVALDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). ZACARIAS FERREIRA DIAS - DEF. PÚBLICO - OAB 

90001338

APELANTE(S): CLEONICE SILVA DE SOUSA

ADVOGADO(S): Dr(a). ZACARIAS FERREIRA DIAS - DEF. PÚBLICO - OAB 

90001338

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 176942/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 176942 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): JOÃO GOMES FERREIRA

ADVOGADO(S): Dr. DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB 

6883-A/MT

APELANTE(S): JOSIMEIRE SEVERINO GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr. DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB 

6883-A/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 177613/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 177613 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES CEBALHO

ADVOGADO(S): Dr(a). MAURO CEZAR DUARTE FILHO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 90014212

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 177725/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 177725 / 2016

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): RODRIGO DA SILVA BRANCO

ADVOGADO(S): Dr. JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 9000001297

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 180019/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE GUIRATINGA.

 Protocolo Número/Ano: 180019 / 2016

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): ELTON FERNANDES DE ABREU

ADVOGADO(S): Dr(a). NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB 17805/MT

Apelação 180033/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 180033 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): APARECIDO FERNANDO DA PAZ

ADVOGADO(S): Dr(a). ANDREIA OLIVEIRA LIMA - OAB 6.283-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 1618/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 1618 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MARCELO VITURIÃO CARVALHO

ADVOGADO(S): Dr(a). ANTONIO GÓES DE ARAÚJO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 90014116

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 4938/2017 -  C lasse:  CNJ-417  COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 4938 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE(S): DHONE CARLOS FERREIRA UEDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FÁBIO BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

90014136

APELADO(S): DHONE CARLOS FERREIRA UEDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FÁBIO BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

90014136

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 6706/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 6706 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MIGUEL ADRIANO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). UBIRAJARA VICENTE LUCA - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 90014126

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 7395/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 7395 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA
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APELANTE(S): MAYCON ROCA DE ARAÚJO

ADVOGADO(S): Dr(a). SAULO FANAIA CASTRILLON - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 900001291

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 7548/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 7548 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE(S): JOSÉ CÍCERO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 90014132

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JOSÉ CÍCERO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 90014132

Apelação 8585/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 8585 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): JOSÉ PAULO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8445-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 8626/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES.

 Protocolo Número/Ano: 8626 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 14.706/MT

Apelação 8678/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 8678 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): GELSON PEREIRA LEITE DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. OSNY KLEBER ROCHA AURESCO-DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8584-T/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 8686/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 8686 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): OLAVIO DARCI GARCIA DE LIMA

ADVOGADO(S): Dr. SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI- DEF.PÚBL. - 

OAB 900001170

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 10552/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 10552 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ALEXSANDRO RODRIGUES GUIMARÃES

ADVOGADO(S): Dra. ROSANA ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001163

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 12701/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 12701 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): VANDERNEI ALVES DUENAS

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - OAB 12921/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 13222/2017 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 13222 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): JOSÉ EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dra. MÔNICA BALBINO CAJANGO- DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001182

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 14441/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 14441 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ELLEN JOCI SANCHES

ADVOGADO(S): Dr(a). HÉLLENY ARAÚJO DOS SANTOS - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 90014179

APELANTE(S): EURIDES COSTA SOUZA JÚNIOR

ADVOGADO(S): Dr(a). HÉLLENY ARAÚJO DOS SANTOS - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 90014179

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 17015/2017 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

PARANATINGA.

 Protocolo Número/Ano: 17015 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 175333/2016 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 175333 / 2016

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRENTE(S): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

ADVOGADO(S): Dr(a). TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB 15217/MT

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

ADVOGADO(S): Dr(a). TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB 15217/MT

Recurso em Sentido Estrito 12760/2017 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

 Protocolo Número/Ano: 12760 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): LEOMARQUE DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO(S): Dr(a). DANILO AUGUSTO ROCHA PINHEIRO - DEF. 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 19252-O/MT

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Agravo de Execução Penal 169711/2016 - Classe: CNJ-413 

COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 169711 / 2016

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVANTE(S): PAULO ANTONIO CORONEL DE ARRUDA

ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 6178/MT

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Agravo de Execução Penal 10089/2017 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 10089 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): JOSÉ ANDRIOLLI

ADVOGADO(S): Dr. FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB 

10082/MT

Agravo de Execução Penal 10106/2017 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 10106 / 2017

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): JESSE MORENO MENDES

ADVOGADO(S): Dr(a). LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 900001272

Agravo de Execução Penal 14470/2017 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 14470 / 2017

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

AGRAVANTE(S): RAFAEL CÁSSIO MARTINS

ADVOGADO(S): Dra. LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - DEF. 

PÚBLICA - OAB 900001168

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Agravo de Execução Penal 14479/2017 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

DE SINOP.
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 Protocolo Número/Ano: 14479 / 2017

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): GILSON STEILMANN

ADVOGADO(S): Dr(a). LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 900001272

SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de 

Março de 2017.

Acórdão

Apelação 99098/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 99098 / 2015. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

MARCOS SOUZA DE BARROS (Advs: Dr(a). EDUARDO MAHON - OAB 

6.363/MT, Dr. LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB 18631/ MT, Dr(a). 

MÁRCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB 15329/MT, Dr(a). 

SELMA GESTAL PAES - OAB 16347-a/mt), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. PEDRO SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU 

PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DA 

VERDADE – PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA 

NA AÇÃO PRINCIPAL, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

 Revela-se inoportuna a admissibilidade da apelação quando inexistente 

qualquer proveito prático no âmbito recursal, diante da extinção dos autos 

principais, sem resolução do mérito, pela caracterização da litispendência.

Apelação 157298/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES. Protocolo Número/Ano: 157298 / 2015. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELANTE(S) - ODAIR DOS REIS 

SOUZA (Advs: Dr. JAIR BATISTA DAS VIRGENS - OAB 14004/MT), 

APELANTE(S) - ANTONIO CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA (Advs: Dr(a). 

REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB MT-3.659-A), APELANTE(S) - 

OWILSON DE JESUS (Advs: Dr(a). SANDRA JANE SCOTTI - OAB 

15152/MT), APELANTE(S) - LINDINALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA (Advs: 

Dr(a). ELIZIO PEREIRA MENDES JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

90014159), APELADO(S) - LINDINALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA (Advs: 

Dr(a). ELIZIO PEREIRA MENDES JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

90014159), APELADO(S) - OWILSON DE JESUS (Advs: Dr(a). SANDRA 

JANE SCOTTI - OAB 15152/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Relator: Exmo. Sr. DES. PEDRO SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS 

RECURSOS DEFENSIVOS.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO E DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO 

ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA 

TESE SOMENTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 

11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA 

SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE QUANTIDADE 

CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES E APETRECHOS (BALANÇA DE 

PRECISÃO E ÁCIDO BÓRICO) – DENÚNCIAS POPULARES DE QUE O 

LOCAL DO CRIME FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO 

DE DROGAS NA MODALIDADE “DISK ENTREGA” COM O ENVOLVIMENTO 

DE ADOLESCENTE – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE 

DEMONSTRADO QUANTO À PARTE DOS ACUSADOS – INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – OFENSA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO 

EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO POR UM DOS ACUSADOS – CRIME DE 

DESACATO CARACTERIZADO – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA 

PENAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – 

PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA 

PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – 

PRETENSO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INSUBSISTÊNCIA – PLEITEADA A 

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PLEITO ACOLHIDO PARA OS 

APELANTES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS – POSTULADA A 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS DE 

RECLUSÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADO O AUMENTO DA 

FRAÇÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LEI DE 

REGÊNCIA EM GRAU MÁXIMO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSOS DEFENSIVOS 

PARCIALMENTE ACOLHIDOS – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

 Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico ilícito de 

drogas, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de 

provas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter 

estável e duradouro de parte dos recorrentes para o fim de praticar o 

crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação pela 

prática do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06, e absolvição dos 

demais, em atenção ao brocardo in dubio pro reo.

 Uma vez constatada a valoração inidônea das circunstâncias judiciais 

(CP, art. 59), impõe-se a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Não é aplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º se 

constatado que o acusado integra associação voltada ao comércio 

espúrio de entorpecentes. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça 

defende que a expressiva quantidade de entorpecentes constitui 

circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena 

prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A majorante descrita no inciso VI do art. 40 deverá incidir se um dos 

crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas for praticado em 

conluio ou visar atingir criança ou adolescente, como no caso.

 Considerando que a pena aplicada é superior a 8 anos de reclusão, e 

tendo em vista a significativa quantidade e variedade de drogas 

apreendidas, é impossível a fixação de regime prisional diverso do 

fechado, com supedâneo no art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 42 da Lei n. 

11.343/06.

 Redimensionada a pena de parte dos apelantes em montante inferior a 8 

anos de reclusão, afigura-se cabível a fixação de regime inicial 

semiaberto, considerada a totalidade das circunstâncias judiciais 

favoráveis e a detração penal.

Não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP, incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Apelação 153323/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 153323 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

DIOGO DA SILVA LOPES (Advs: Dr(a). ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - 

OAB 1933), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. 

PEDRO SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – 

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA 

DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS 

DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – DEPOIMENTO 

DE POLICIAIS É MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA ENSEJAR A 

CONDENAÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – NÃO 

ACOLHIMENTO – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE 

PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto fático-probatório dos autos demonstra cabalmente a 

materialidade e a autoria delitivas por parte do acusado, sendo imperiosa a 

manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

É pacífico nos Tribunais Superiores que as declarações prestadas por 

policiais são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, ainda 

mais se estiverem de acordo com os demais elementos de provas dos 

autos.

Não serão restituídos os bens apreendidos que se relacionam com a 

traficância, principalmente se não foi comprovada nos autos a origem lícita 

desses bens, devendo ser determinado o perdimento em favor da União.

Apelação 116310/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 116310 / 2015. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

MARCOS SOUZA DE BARROS (Advs: Dr. EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB 6363/mt, Dr(a). MÁRCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB 15329/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. PEDRO SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 88 de 108



Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU 

PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA 

DE OFÍCIO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS – SEMELHANTES 

IMPUTAÇÕES – EXTINÇÃO DO SEGUNDO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS PREJUDICADA.

 Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas 

partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

 Figurando como acusado em ambos os processos a mesma pessoa e 

identificada a semelhança de imputação, há de ser reconhecida a 

litispendência, ainda que o polo ativo esteja ocupado por partes distintas – 

querelante no primeiro processo, e Ministério Público no segundo feito.

Apelação 177886/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 177886 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - ALEX DA SILVA ARRUDA (Advs: Dr. 

DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 5281-B/MT). 

Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO PARA O DE 

USO DE DROGAS (ART. 28, DA LEI 11.343) – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – 

IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA ALICERÇAR 

TAL CONDUTA – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELADO - COERÊNCIA 

COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - INCONSISTÊNCIA E 

SUPERFICIALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - APLICAÇÃO DO 

BROCARDO JURIDICO IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO 

MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperiosa a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, se os 

elementos probatórios colhidos deixam dúvida a respeito da traficância, 

mormente, quando as justificativas trazidas pelo réu a respeito das 

circunstâncias da apreensão da droga são coerentes com o testemunho 

de quem presenciou os fatos, aliados aos depoimentos vagos e duvidosos 

das testemunhas/policiais que efetivaram a prisão do apelado, carecendo 

da certeza necessária à condenação pela conduta de tráfico.

Recurso em Sentido Estrito 8712/2017 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

JUÍNA. Protocolo Número/Ano: 8712 / 2017. Julgamento: 15/03/2017. 

RECORRENTE(S) - LINDOMAR ALVES DA ROSA (Advs: Dr(a). ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB 8249-a/mt), RECORRIDO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME DO ARTIGO 121, 

§ 2º IV, DO CP – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE 

– QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - 

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A INDICAR POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA 

DA QUALIFICADORA - DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE 

SENTENÇA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER.

 A configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2º IV do CP deve 

ser mantida, quando houver indícios ainda que mínimos para a sua 

incidência, suscitando dúvida sobre a real incidência no caso sob 

julgamento.

 A sentença de pronúncia consistindo-se em mero juízo de admissibilidade 

da acusação, impõe que nesta fase, a dúvida seja interpretada a favor da 

sociedade.

A competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida é 

atribuída ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5º, inciso 

XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Recurso em Sentido Estrito 154492/2016 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

NOVA XAVANTINA. Protocolo Número/Ano: 154492 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. RECORRENTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, RECORRIDO(S) - 

JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA (Advs: Dr(a). EDUARDO SILVEIRA 

LADEIA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 9001415). Relator: Exmo. Sr. DES. 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DEU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA 

DO RECORRIDO, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

PRISÃO.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 

REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – INCONFORMISMO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO 

ACUSADO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL – VIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPINA 

MÁCULA NA FICHA BIOGRÁFICA – TEMOR REVERENCIAL IMPINGIDO ÀS 

TESTEMUNHAS – ELEMENTOS EMPÍRICOS A ATESTAR SEU INTUITO DE 

ESQUIVAR-SE À ATUAÇÃO ESTATAL – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE 

IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da 

liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi 

delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como 

indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 

do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do acusado.

Recurso em Sentido Estrito 7387/2017 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 7387 / 2017. Julgamento: 

15/03/2017. RECORRENTE(S) - LUCIVAN MACEDO DA SILVA (Advs: Dr. 

FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB 217166/SP, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA 

ACUSAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA 

– INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO APETRECHO 

UTILIZADO NO INTENTO CRIMINOSO – REQUERIMENTO PROTELATÓRIO – 

QUESTÃO ISAGÓGICA REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO 

CORPORAL SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A 

INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONCUSSA – ELEMENTOS A 

SUGERIR A ATUAÇÃO DO AGENTE COM ANIMUS NECANDI – DÚVIDA A 

SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 413 DO CPP – MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 581 DO CPP – ROL 

TAXATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Descabido o requerimento de perícia – que se afigura de nítido caráter 

protelatório – quando, do conjunto probatório amealhado ao longo da 

instrução processual penal, desde a fase de investigação até a primeira 

fase processual do rito escalonado do Tribunal do Júri, denota-se que não 

é de existir imprecisão, dubiedade, irresolução, confusão ou interrogação 

acerca de qual foi o apetrecho utilizado na cena do crime.

2. É de trivial sabença que a decisão de pronúncia tem natureza 

processual declaratória, em que o magistrado apenas e tão somente 

proclama a admissibilidade da acusação, convencido da materialidade do 

fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, 

para que, então, seja a demanda decidida pelo Plenário do Júri [§ 1º do 

artigo 413 do CPP].

3. Inexistindo uma certeza cristalina quanto ao real intento do acusado, 

impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a 

apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu e a solução das 

eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do 

egrégio Conselho de Sentença, por ocasião da instalação do Plenário do 

Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para 

o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4. O artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo quanto às 

hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não encerrando 

em seu espectro a possibilidade de reanálise do pedido de revogação da 

prisão preventiva denegada pelo juízo a quo, à vista de que, se está ao 

alcance das partes o meio próprio para impugnar a ordem de clausura, é 

inadmissível, neste ponto, a apreciação do inconformismo por meio 
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absolutamente ineficaz para a desconstituição do decreto vergastado.

Recurso em Sentido Estrito 4802/2017 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

CANARANA. Protocolo Número/Ano: 4802 / 2017. Julgamento: 15/03/2017. 

RECORRENTE(S) - M. M. (Advs: Dr(a). DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO 

- DEF. PÚBLICO - OAB 90014125), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Relator: Exmo. Sr. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, 

ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA, RESTANDO PREJUDICADA A 

ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO 

– PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, 

DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – 

PREJUDICADO – MÍNGUA DE FUNDAMENTOS A COMPROMETER A 

HIGIDEZ DO JULGAMENTO A SER PROFERIDO PELO TRIBUNAL 

POPULAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO 

E, DE OFÍCIO, ANULADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Conforme entendimento do STJ, “[...] conquanto o § 1º do artigo 413 do 

Código de Processo Penal preveja que ‘a fundamentação da pronúncia 

limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios 

suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o 

dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as 

circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’, não há 

dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo 

Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às 

qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as 

decisões judiciais” [RHC 63.880/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016].

Apelação 179099/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 179099 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - J. M. C. D. (Advs: Dr. EDILSON LIMA 

FAGUNDES - OAB 5994/MT, Dr. MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB 

8907/mt, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA 

A CONDENAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS 

ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO 

PRO REO – APELO DESPROVIDO. 

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e 

convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em 

irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo”.

Apelação 136666/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JACIARA. 

Protocolo Número/Ano: 136666 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA (Advs: Dr(a). 

GABRIELLY GARCIA DE LIMA - OAB 20874/O/MT), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO DELITO 

PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP – INSURGÊNCIA – 

PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA PARTICIPAÇÃO DO DELITO DE ROUBO – 

PROVAS TESTEMUNHAIS FIRMES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO – ROGO POR 

REFUSÃO DA DOSIMETRIA – PARCIAL POSSIBILIDADE – PARTE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS COM FINCAS EM COMPORTAMENTOS 

ÍNSITOS AO CRIME – INSTÂNCIA POR DEGOLA DAS MAJORANTES DO 

CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 

IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONCURSO DE 

AGENTES E DO EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO – AUSÊNCIA DE 

HIERARQUIA PROBANTE – POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE 

REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO DE DEGOLA DO VALOR FIXADO À 

GUISA DE REPARAÇÃO CIVIL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO 

EXPRESSO NA DENÚNCIA – VULNERAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas, diante a apreensão, em 

poder do réu, do objeto do crime, logo após sua consumação, e dos 

depoimentos das testemunhas, é de rigor a mantença da condenação, não 

havendo falar em desclassificação para o delito de receptação.

Não há falar em decote das majorantes do emprego de arma e concurso 

de agentes quando restar incontroverso, a partir dos elementos 

probatórios colhidos durante a “persecutio criminis in iudicio”, que o 

artefato foi efetivamente utilizado na prática delitiva operada por mais de 

um autor.

O juiz, ao fixar a sanção basilar, deve se orientar pelo rol de oito 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Estatuto Repressor, de 

sorte que lhe é vedado recrudescer a sanção com fincas em 

circunstância ínsita ao tipo penal.

Faz-se viável, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o 

estabelecimento de regime semiaberto ao condenado à pena de 08 [oito] 

anos de reclusão, quando imaculadas as circunstâncias judiciais e não se 

tratar de réu reincidente.

Ao julgador é defeso fixar o piso ressarcitório à míngua de parâmetros 

razoáveis e da inarredável produção de contraprova.

Apelação 134331/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 134331 / 2015. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

RICARDO LUIZ MARINHO DA SILVA (Advs: Dr. DAVID BRANDÃO 

MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 5281-B/MT, Dr. ZOROASTRO C. 

TEIXEIRA - OAB 743/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO 

– INCONFORMISMO DA DEFESA – ANELA A ABSOLVIÇÃO OU A 

DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE 

DROGAS PARA A DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO – PARCIAL 

POSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO CABALMENTE 

CARACTERIZADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA 

TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas 

para o de porte de entorpecentes para uso quando – a despeito do 

afastamento da instância por absolvição – presentes dúvidas objetivas a 

respeito da destinação mercantil da substância ilícita, mormente diante de 

meras conjecturas, despidas de substrato probatório e, pois, inidôneas à 

comprovação cristalina da traficância [in dubio pro reo!].

Apelação 8709/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA. Protocolo 

Número/Ano: 8709 / 2017. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

FLAVIO LEMOS GIL (Advs: Dr(a). FLAVIO LEMOS GIL - OAB 14933-B/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO DO DEFENSOR 

DATIVO – COLIMADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS 

AO DEFENSOR – VIABILIDADE – QUANTUM EM DESACORDO COM A 

NORMATIVA DE REGÊNCIA – IMPOSITIVO ARBITRAMENTO CONSONTE A 

TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos 

honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa 

dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de 

regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional 

de Mato Grosso], em ordem a prestigiar o exercício da advocacia no 

cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça 

[art. 5º, LXXIV, CF/88].
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Apelação 118720/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 118720 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - VAGNER SOARES BARBOSA (Advs: Dr(a). CARLOS 

EDUARDO CAMPOS GORGULHO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 9001493), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E 

AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS 

DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – ART. 226, II, CPP QUE APENAS 

RECOMENDA O RECONHECIMENTO DA PESSOA EM CONJUNTO COM 

OUTRAS - RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL.

1 - Descabe a absolvição se o conjunto fático-probatório indica, com 

segurança, a materialidade do crime de roubo e sua correspondente 

autoria, baseado em depoimentos da vítima que tem especial relevância em 

crimes dessa natureza, e testemunhas, em harmonia; fortalece-se o 

convencimento sobre a culpa quando o reconhecimento é ratificado em 

juízo.

2 - A natureza do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no 

art. 226, II, do CPP, é recomendatória, tão somente, de modo, que se as 

testemunhas presentes no momento da prática delitiva reconheceram, sem 

dúvidas, o apelante como o autor do delito, e tal reconhecimento é 

corroborado por outras provas, não há que se cogitar de falta de prova da 

autoria delitiva.

Apelação 80484/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE POXORÉO. 

Protocolo Número/Ano: 80484 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - JOSÉ CARLOS GOMES JÚNIOR (Advs: Dra. JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB 10402/MT), APELANTE(S) - LUIS 

FELIPE PORTO DOS SANTOS OLIVEIRA (Advs: Dr. JOAQUIM MARTINS DE 

SIQUEIRA NETO - OAB 3777/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS, E DE OFÍCIO, READEQUOU 

A PENA ESTABELECIDA AO RÉU CRISTIANO BUENO DE MORAES 

BORGES.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, incisos I, II 

e V, do CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PLEITO 

ABSOLUTÓRIO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA 

DAS VÍTIMAS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – 

VERSÃO ABSOLUTÓRIA ISOLADA NOS AUTOS – 2. INSURGÊNCIA DE UM 

DOS APELANTES QUANTO À EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO 

DA ARMA DE FOGO - ARMA NÃO APREENDIDA E NEM PERICIADA - 

IMPOSSIBILIDADE - PROVA EFETIVA DE UTILIZAÇÃO DA ARMA - 

PALAVRA DA VÍTIMA SUFICENTE PARA SUA CARACTERIZAÇAO – 3. 

PLEITO DE AMBOS OS APELANTES PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA 

CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO 

CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REFORMULAÇÃO DO CÁLCULO 

PENAL – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - INIDONEIDADE DO CRITÉRIO 

QUANTITATIVO PARA PONDERAR O GRAU DE EXASPERAÇÃO DAS 

MAJORANTES DO ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº. 443 DO STJ - 5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - READEQUAÇÃO 

DA DOSIMETRIA IMPOSTA AO CONDENADO QUE NÃO RECORREU – 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA READEQUAÇÃO DA PENA, 

EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL

1.Incabível o pleito absolutório quando o conjunto probatório 

consubstanciar a autoria delitiva por parte dos apelantes, tendo em vista 

os depoimentos das vítimas que os reconheceram e demais elementos 

probatórios que constituem meio idôneo para embasar a condenação, 

principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as 

demais provas coligidas no caderno processual.

2.Deve ser mantida a qualificadora pertinente ao uso de arma de fogo, se 

tal circunstância restou claramente demonstrada nos autos pelas 

harmônicas declarações das vítimas.

3.Merece guarida o pedido de redução da pena-base na hipótese em que 

o magistrado se vale, na análise de algumas circunstâncias judiciais, de 

argumentos inábeis a sustentar a negatividade atribuída, especialmente, 

se as circunstâncias do crime e consequências do crime são inerentes ao 

tipo penal.

4.O critério mais justo e adequado para balizar a fração de aumento de 

pena decorrente da incidência dos incisos do § 2º do art. 157 do CP é o 

qualitativo, isto é, o que considera, também, as peculiaridades do caso 

concreto. Inexistindo in casu as referidas peculiaridades, a exasperação 

da pena deve se operar em grau mínimo (1/3), independentemente do 

número de majorantes a considerar, nos termos do verbete da Súmula nº. 

443 do STJ.

5.Mesmo que inexista recurso de um dos corréus, mas, constatadas 

irregularidades na sua dosimetria penal, impõe-se a modificação da pena, 

de ofício, a fim, de estabelecer uma mais justa ao condenado.

Apelação 72694/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 72694 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

REGINALDO MOREIRA GORGETTE (Advs: Dr. VALMIRO ANTÔNIO 

PINHEIRO DA SILVA - OAB 9331/MT), APELANTE(S) - ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA LOPES (Advs: Dr(a). CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE 

ALENCAR - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90014115), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO - HOMICÍDIO 

QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A 

DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121,§2º, I E IV, DO CP) – RECURSOS 

DEFENSIVOS – 1. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – 

ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CRIME DESFAVORÁVEIS – 2. IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS APELANTES – 

2.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE 

CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO 

DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – 

SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – 2.2. PLEITO PELA EXCLUSÃO 

DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO TORPE 

PRESENTE – HOMICÍDIO PRATICADO POR CIÚMES – RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MANUTENÇÃO – VÍTIMA 

ABORDADA DE SURPRESA COM AJUDA DE VÁRIOS COMPARSAS – 

SENTENÇA MANTIDA, RECURSOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O 

PARECER MINISTERIAL

 1. Se o conjunto probatório aponta que o crime foi praticado com 

premeditação e extrema frieza, caracteriza-se a elevada culpabilidade dos 

apelantes. Igualmente, as circunstâncias do crime devem ser 

consideradas desfavoráveis aos apelantes, se demonstrado nos autos 

que o delito foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas, 

cujas vidas também foram colocadas em risco, tanto, que um dos 

apelantes foi atingido na mão direita, por um dos projéteis, demonstrando a 

ousadia, pois não se importaram com quem estava ao seu redor.

2.1. Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos 

autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho 

de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, 

mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob 

pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, 

consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal

2.2. Descabe cogitar em exclusão de qualificadoras quando a motivação 

torpe deriva da não aceitação de um relacionamento entre a filha de um 

dos apelantes e a vítima. Ademais, a presença do recurso que 

impossibilitou a defesa do ofendido reside no fato de a vítima ter sido 

abordada de surpresa pelos apelantes e mais comparsas, em via pública, 

sem chance de reação.

Apelação 8714/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA. Protocolo 

Número/Ano: 8714 / 2017. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

ALEXANDRO CEZIMBRA DORR (Advs: Dr(a). CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB 20037-a/mt), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: 

Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998220/3/2017 Página 91 de 108



EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 306 DO 

CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ALCOOLEMIA QUE 

COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – FALTA DE 

ASSINATURA - MERA IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO DESPROVIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

- A circunstância elementar do tipo penal antes da alteração da Lei nº 

12.760/12, exigia concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 decigramas. Se realizado o teste e encontrado o resultado de 

0,62 mg/l, comprovada está a tipicidade da conduta.

 - A recusa de assinatura do examinado no respectivo teste, bem como, a 

ausência de assinatura de testemunhas não comprometem a idoneidade 

do teste de alcoolemia, eis, que os atos administrativos possuem 

presunção de legitimidade e, até que se prove o contrário, realizam-se 

pautados pelo princípio da legalidade.

Apelação 2564/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 

Protocolo Número/Ano: 2564 / 2017. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - IGOR LEITE DE CAMPOS (Advs: Dr. OSNY KLEBER 

ROCHA AURESCO-DEFENSOR PÚBLICO - OAB 8584-T/MT), APELADO(S) 

- MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – 

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE 

DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – 

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CRIME COMPLEXO – IRRELEVÂNCIA DA 

SUBTRAÇÃO OU NÃO DOS BENS – SÚMULA 610 STF – RECURSO 

DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.Descabe a absolvição, se o conjunto fático-probatório aponta com 

clareza, a autoria delitiva e os vestígios materiais da infração penal. A 

negativa de autoria apresentada em juízo não prospera quando em 

dissonância com as demais provas amealhadas nos autos, como o 

depoimento dos policiais militares, que ratificam a confissão extrajudicial 

do apelante.

2.Outrossim, basta a intenção de subtrair os bens da vítima e que, após a 

violência perpetrada haja o resultado morte, para que fique caracterizado 

o crime de latrocínio, sendo irrelevante a efetiva subtração dos bens. 

Súmula 610 STF.

Agravo de Execução Penal 175314/2016 - Classe: CNJ-413 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 175314 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. AGRAVANTE(S) - CEDICLEI MACEDO (Advs: Dr(a). PAULO 

CESAR DE OLIVEIRA - OAB 16686-o/mt), AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. PEDRO SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 

REEDUCANDO CONDENADO EM REGIME INICIAL FECHADO – PRETENSÃO 

DE CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA 

DE FILHO MENOR (OITO ANOS DE IDADE) QUE NECESSITA DE CUIDADOS 

PATERNAIS – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REQUISITO 

DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Tribunais Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de 

regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é 

possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada a 

plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo 

previsto no art. 117 da LEP.

 Ocorre que a simples alegação de que tem filho menor não confere ao 

agravante o direito de ser colocado em regime prisional domiciliar, quando 

não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados paternos ao infante, 

podendo este ficar sob os cuidados da mãe, ou, na impossibilidade desta, 

de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos.

Apelação 170386/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 170386 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MARI LURDES DE CARMEM SIQUEIRA (Advs: Dr(a). 

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB 21274-O/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. PEDRO 

SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – 

IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – 

DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL 

– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO 

NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – 

FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS 

COLHIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO ALMEJANDO O BENEFÍCIO DESCRITO 

NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSTÂNCIA PELA 

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CONDENADO 

REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS – QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância 

entorpecente apreendida pertencia à acusada, não se pode falar em 

prolação de édito absolutório em seu favor.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a 

finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da 

conduta imputada para aquela descrita no art. 28, caput, da lei n. 

11.343/2006.

Comprovado que a apelante perpetrava de forma habitual o comércio de 

drogas ilícitas e é reincidente em crime doloso, não estão preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição 

de pena entabulada no art. 33, §4º, da lei n.º 11.343/2006.

Embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena, sendo a condenada 

reincidente em crime doloso, é de rigor a fixação do regime de 

cumprimento mais gravoso.

Impossível falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos quando aplicada pena em quantidade superior à 

previsto no art. 44 do Código Penal e a acusada seja reincidente em crime 

doloso.

Apelação 168977/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 168977 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ELIEL FRANCISCO DA COSTA (Advs: Dr. OSNY KLEBER 

ROCHA AURESCO-DEFENSOR PÚBLICO - OAB 8584-T/MT), APELADO(S) 

- MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. PEDRO SAKAMOTO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE 

FURTO FAMÉLICO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A 

CONFIGURAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES – VALOR DA 

RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO E 

REINCIDÊNCIA DELITIVA – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO 

DEMONSTRADO – FALSA IDENTIDADE – ATIPICIDADE, POR AUTODEFESA 

– INAPLICABILIDADE – SÚMULA 522 DO STJ – REGIME PRISIONAL MAIS 

GRAVOSO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RÉU 

REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.

 Caso em que o valor da res furtiva aliado à condição de reincidente do 

réu afasta a hipótese de aplicação do princípio da insignificância.

 Ausentes os requisitos previstos no art. 24 do CP, impossível reconhecer 

a excludente de ilicitude do estado de necessidade pelo furto famélico.

 A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é 

típica, ainda que em situação de alegada autodefesa (STJ, Súmula 522).

A pena de reclusão inferior a 4 anos não cria direito subjetivo ao regime 

aberto para o seu cumprimento, mormente quando o réu é reincidente.

 Embora o apelante tenha sido condenado a reprimenda inferior a 4 anos 
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de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra 

suficiente para a prevenção e a repressão do delito praticado, haja vista 

tratar-se de reincidente.

Apelação 158475/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ARAPUTANGA. 

Protocolo Número/Ano: 158475 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - A. S. S. (Advs: 

Dr(a). JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - OAB 8310B-OAB-MT, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – VÍTIMA QUE APRESENTA VERSÕES DIVERSAS DOS 

FATOS – DECLARAÇÃO DO APELADO PLAUSÍVEL - DEMAIS PROVAS 

DOS AUTOS A REFORÇAR VERSÃO DO RÉU - APLICAÇÃO DO 

BROCARDO JURIDICO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM 

DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Considerando que o substrato probatório não permite a exata aferição 

acerca do consentimento, ou não, da vítima quanto à conjunção carnal, 

revela-se pertinente a aplicação do brocardo in dubio pro reo para 

manter-se a absolvição decretada em primeira instância, mormente, se a 

alegação do apelado merece respaldo do acervo probatório.

Apelação 154500/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 154500 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - S. P. (Advs: Dr. SAMIR BADRA DIB - OAB 5205/MT), 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELANTE(S) - R. M. S. (Advs: Dr. 

SAMIR BADRA DIB - OAB 5205/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - S. 

P. (Advs: Dr. SAMIR BADRA DIB - OAB 5205/MT), APELADO(S) - M. A. P. 

(Advs: Dr. SAMIR BADRA DIB - OAB 5205/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS 

DEFENSIVOS PROVENDO PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL COMUM À DEFESA E À ACUSAÇÃO – ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR EM CONTINUIDADE DELITIVA COM PLURALIDADE 

DE AGENTES E DE VÍTIMAS – CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÃO – 1. 

IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.1. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO 

DIREITO DE REPRESENTAÇÃO ADUZIDA POR UMA DAS SENTENCIADAS – 

EIVA NÃO VERIFICADA – INFORMALIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO 

ATO – PREFACIAL REJEITADA – 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 

PENA SUSTENTADA POR AMBOS OS SENTENCIADOS CONDENADOS – 

INOCORRÊNCIA – RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES BASILARES 

PERFEITAMENTE JUSTIFICADOS – PRELIMINAR AFASTADA – 1.3. MÉRITO 

– 1.3.1 – ABSOLVIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS 

DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS DELITIVAS – ESPECIAL ATENÇÃO 

ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS –CONDENAÇÕES 

MANTIDAS – 1.3.2. MITIGAÇÕES DAS PENAS BASES – IMPERTINÊNCIA – 

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 1.3.3. 

ATENUAÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – 

IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO QUANTITATIVO OBSERVADO – 1.3.4. 

APELOS DESPROVIDOS – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. 

CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – NECESSIDADE – 

MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – 2.2. 

MAJORAÇÃO EXACERBADA DAS SANÇÕES BASILARES – NÃO 

OCORRÊNCIA – REPRIMENDAS FIXADAS CORRETAMENTE – 2.3. 

APLICAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – IMPOSSIBILIDADE 

– REGRA INCOMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – 2.4. 

AUMENTO DA FRAÇÃO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA 

SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA – PERCENTUAL ESTIPULADO CONFORME 

PARÂMETROS DO STJ – 3. RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES 

AFASTADAS E NO MÉRITO, APELOS DESPROVIDOS - RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO - PARCIAL SINTONIA COM 

O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

 1. A jurisprudência pátria há muito firmou o entendimento de que, como 

condição de procedibilidade para a ação penal publica condicionada, a 

representação prescinde de qualquer formalidade, bastando, para 

caracterizá-la, o mero comparecimento na delegacia, dentro do prazo a 

que se refere o art. 103 do CP, da vítima e/ou de seu representante legal, 

solicitando providências da autoridade, tal como, verificado na hipótese 

versanda.

1.2. Não se pode confundir fundamentação concisa com inexistência de 

fundamentação. Assim, evidenciado que o magistrado a quo explicitou, 

mesmo que resumidamente, suas razões de convencimento, impossível 

inquinar-se de nula por violação ao art. 93, IX da CF, a parte da sentença 

em que elevou as penas bases dos acusados.

 1.3.1 Nos crimes cometidos na clandestinidade, como aqueles que 

envolvem a violação à dignidade sexual, as declarações das vítimas, 

quando em consonância com os demais elementos do conjunto probatório, 

possuem valor probante apto a autorizar um édito condenatório, elidindo, 

portanto, qualquer pretensão absolutória.

1.3.2 Demostrado que as culpabilidades dos sentenciados se distanciam 

da normalidade do tipo, uma vez, que suas atitudes revelam planejamento 

e premeditação, situação que, do caso, afasta o dolo de impeto, a 

imposição de pena base mais gravosa é medida de rigor. De igual modo, 

existindo duas causas de aumento de pena, não há óbice para que uma 

seja valorada na primeira etapa dosimétrica, tal como in casu, onde a 

circunstâncias de um dos crimes também foi considerada desfavorável em 

razão do disposto pelo art. 226, II do CP.

1.3.3. Comprovada a existência de 5 (cinco) vítimas e de, ao menos, 5 

(cinco) crimes de atentado violento ao pudor, escorreita a elevação da 

pena, a titulo de continuidade delitiva, em 1/3 (um terço). Precedentes do 

STJ.

 2. A assertiva de uma das vítimas noticiando com coerência e riqueza de 

detalhes que o corréu absolvido praticou com ela ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal consistente em sexo oral e carícias na genitália, impõe a 

reforma da sentença, para que também este sentenciado seja condenado. 

Valendo destacar, quanto ao ponto, que os abusos eram praticados a 

partir de um jogo de esconde-esconde levado a efeito em um quarto 

escuro, de modo que uma ofendida não via o que estava se passando 

com a outra, situação que justifica a ausência de outra vítima também 

incriminando o apelado.

 2.1. A inexistência, em relação aos sentenciados, de circunstancias 

judiciais desfavoráveis diversas daquelas reconhecidas na decisão 

invectivada impede o recrudescimento da sanção basilar em quantitativo 

superior ao já elevado pelo julgador a quo.

 2.2. A regra da continuidade delitiva específica não se aplica, por 

absoluta incompatibilidade de institutos, aos delitos praticados com 

violência presumida, pois, esta, segundo entendimento do STJ, serve 

apenas para configurar o nexo de imputação, ao agente, de fato não 

violento.

 2.3. Para definição do percentual de aumento de pena decorrente da 

continuidade delitiva adota-se o critério quantitativo, de modo, que a 

elevação da reprimenda, em 1/3 (um terço), para cinco infrações esta em 

consonância com os precedentes do STJ e deste Sodalício.

 3. Decisão em parcial conformidade com o parecer da cúpula ministerial. 

Preliminares rejeitadas e no mérito, recurso da defesa desprovido. Apelo 

do parquet provido em parte.

Apelação 143418/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES. Protocolo Número/Ano: 143418 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELANTE(S) - MANOEL RODRIGO 

ALCANTARA BORGES (Advs: Dr(a). FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 14.706/MT), APELADO(S) - GILMAR SILVA DE 

ASSIS (Advs: Dr(a). FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 14.706/MT), APELADO(S) - MANOEL RODRIGO 

ALCANTARA BORGES (Advs: Dr(a). FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 14.706/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL PROVENDO PARCIALMENTE O 

APELO DEFENSIVO.

EMENTA:

 RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO 

PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS E 

ABSOLVIÇÃO DE OUTRO – 1. APELO MINISTERIAL: 1.1. ALMEJADA 

CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – 

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – 1.2. INCREMENTO DA PENA BASE – 

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
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DESFAVORÁVEL – 1.3. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, 

DO CP – DESCABIMENTO – VITIMA ADOLESCENTE – 1.3. REPARAÇÃO DE 

DANOS – FIXAÇÃO DE VALOR – TESE NÃO ACOLHIDA – AUSENTE 

INDICAÇÃO DE VALOR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA 

DEFESA – 2. – RECURSO DEFENSIVO: 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO 

CORRÉU CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA 

SUFICIENTE ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – 2.2. 

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE – 

APELANTE QUE FOI O ÚNICO EXECUTOR DO CRIME - 2.3. MITIGAÇÃO DO 

QUANTUM RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 

2º, II, DO CP – NECESSIDADE – DICÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ – 2.4. 

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM 

PROPORCIONAL AO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3. 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E APELO DA DEFESA 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER 

DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

 1.1. Impossível condenar por roubo majorado pelo emprego de arma de 

fogo, corréu que voluntariamente desistiu de participar da ação delitiva, 

abandonando o local do fato bem antes de iniciada a execução do crime.

1.2. A atemorização da vítima, ainda que não momentânea e desde que 

sem maiores implicações como in casu, não passa de desdobramento 

usual dos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça a 

pessoa, de modo que não é argumento válido para autorizar a aferição 

negativa das consequências do crime e, por conseguinte, o 

recrudescimento da pena base.

 1.3. Só é possível a aplicação da agravante ínsita no art. 61, II, h, do CP, 

quando o delito for praticado contra criança ou idoso. No caso, uma das 

vítimas tinha 12 (doze) anos completos, o que a teor do art. 2º do ECA, faz 

dela adolescente e não criança.

 1.4. Na Seara penal, a reparação de danos, além, de pedido expresso, 

exige a indicação de valor e a produção de prova suficiente a sustentá-lo, 

de modo, que o réu possa exercer seu direito de defesa, fazendo-se, 

portanto, necessário que durante a instrução o valor da indenização tenha 

sido objeto de debate entre as partes.

 2.1. A existência de provas seguras acerca da autoria delitiva, nelas 

incluído o reconhecimento feito pela vítima em ambas as fases da 

persecução penal, a delação do corréu absolvido e as imagens colhidas 

pela câmera de vigilância existente no local do crime, impede o provimento 

do pleito absolutório.

2.2. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando 

o apelante foi único autor do roubo pelo qual foi condenado.

2.3. A elevação da pena por força da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP 

em fração diversa da mínima, exige motivação expressa, cuja ausência 

impõe a aplicação do percentual de piso tal como determina a Súmula 443 

do STJ.

2.4. A existência de causa de aumento de pena impede que a sanção 

privativa de liberdade seja fixada no mínimo legal, justificando, outrossim, a 

elevação da pena de multa que deve ser proporcional à privativa de 

liberdade.

Apelação 141539/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES. 

Protocolo Número/Ano: 141539 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - THAMIRES JARA BARBOSA (Advs: Dr(a). RUBENS MARC 

SOARES DA SILVA - OAB 19804/O/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO – 

MOTOCICLETA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE 

DROGAS – DECISÃO EM QUE SE INDEFERIU O PEDIDO – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 118 E 120 DO CPP – APELO DESPROVIDO.

Inviável a devolução da motocicleta apreendida durante sua utilização na 

prática de tráfico de drogas, uma vez, que ainda é objeto de investigação 

e portanto interessa ao processo.

Apelação 119423/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA. Protocolo Número/Ano: 119423 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - LORRAINE PAMELA PEDROSA DOS SANTOS (Advs: 

Dr(a). JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB 17614/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO READEQUOU A SANÇÃO 

IMPOSTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33 C/C ART. 40, VI, LEI Nº. 

11.343/06) – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) - CONDENAÇÃO - 

I R R E S I G N A Ç Ã O  D E F E N S I V A  –  1 .  P R E T E N D I D A 

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS 

- IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO 

TRÁFICO – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS ASSOCIADOS À 

APREENSÃO DE OBJETOS DO CRIME - 3. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA 

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE INEXPRESSIVA DA 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - 4. 

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO 

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RÉ REINCIDENTE 

– 5. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO 

ART. 40, VI, DA LEI Nº. 11.343/06 – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE 

ADOLESCENTE CABALMENTE COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO, 

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

 1. Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua 

autoria, por meio do robusto acervo probatório – palavras das 

testemunhas uníssonas entre si, apreensão de balança de precisão e de 

alto valor em dinheiro –, impõe-se manter a condenação da apelante pelo 

delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em 

desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

 2. Se as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, reconheceram 

alguns dos objetos apreendidos na residência da apelante, como sendo 

aqueles que outrora foram subtraídos de sua residência durante a prática 

do crime de roubo, não logrando êxito, a apelante, em comprovar que 

adquiriu tais bens de forma lícita, inviável sua absolvição do crime de 

receptação.

3. Inviável a exasperação da pena-base em razão da quantidade da 

substância entorpecente, com base, apenas, na capacidade da droga de 

causar lesão à saúde pública, pois, trata-se de elemento inerente ao tipo 

penal; ademais, 41,002 g de maconha, não é suficientemente expressiva 

para elevar a pena basilar acima do mínimo legal.

 4. A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial 

de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei nº. 11.343/06; 

portanto, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação.

5. Se o conjunto probatório é claro ao demonstrar que a prática do crime 

de tráfico de drogas, pelo réu, envolveu adolescente, correta a incidência 

da causa de aumento da pena do art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06.

Apelação 175334/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO. Protocolo Número/Ano: 175334 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - JEFERSON DIAS MARIANO (Advs: Dr. 

ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - OAB 10565/mt), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTUITO 

DE MERCANCIA EVIDENCIADO. 2. PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS. 

VALIDADE. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. 

CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE 

NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO 

ADOLESCENTE EM ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 

DO STJ. 4. REGIME FECHADO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME 

SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APELO DESPROVIDO 

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se as provas colhidas ao longo da persecutio criminis são seguras ao 

apontar que o apelante não só tinha ciência de que o adolescente trazia 

consigo uma embalagem contendo 1 kg de cocaína, como, em união de 

desígnios com ele, empregou esforços para viabilizar a conduta ilícita 

(pilotando a motocicleta e desatendendo à ordem de parada, por ex.), não 

há falar-se em absolvição.
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2. O fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas 

declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando 

coerentes e harmônicas entre si.

3. A caracterização do delito de corrupção de menores, dada a sua 

natureza formal, reclama tão somente que o adulto esteja acompanhado 

de um menor durante a prática do ilícito penal, pouco importando se o 

adolescente cometeu atos infracionais anteriormente ou já cumpriu 

medidas socioeducativas. Inteligência da súmula nº. 500 do STJ.

4. A imposição de pena privativa de liberdade superior a 4 anos e a 

condição de reincidente específico do apelante autorizam a manutenção 

do regime fechado, revelando-se como o único regime capaz de atingir os 

fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização do 

agente).

Apelação 174023/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS. Protocolo Número/Ano: 174023 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - ELTON GIL DE SOUSA (Advs: Dr(a). PAULO 

JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 

90014132), APELANTE(S) - EVERTON ROBERT SOUZA DOS SANTOS 

(Advs: Dr(a). PAULO JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR PÚBLICO 

SUBSTITUTO - OAB 90014132), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO. LATROCÍNIO. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO 

EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS TESTEMUNHAIS. 2. 

INVALIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO 

CPP. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA MERAMENTE RECOMENDATÓRIA DA 

NORMA. ATO REFERENDADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS 

MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.Uma vez comprovada a existência (materialidade) e a autoria do crime 

de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, do CP), há de ser mantida a sentença 

condenatória proferida contra os apelantes, especialmente se o filho da 

vítima, que presenciou o evento trágico, mostra segurança ao detalhar a 

conduta de que seu pai alvo e suas palavras encontram ressonância nos 

demais meios de prova.

2.O descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP, 

norma de natureza meramente recomendatória, não gera, por si só, a 

invalidade do reconhecimento fotográfico efetuado pelo filho da vítima na 

fase investigatória, notadamente quando referendado em Juízo e em 

harmonia com os demais meios de prova, a exemplo da prova testemunhal 

e da confissão extrajudicial dos apelantes.

Apelação 164129/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO. Protocolo Número/Ano: 164129 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - THIAGO ALEXANDRE BRIANTE (Advs: Dr(a). 

DANILO AUGUSTO ROCHA PINHEIRO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

90014138), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1. DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE 

PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES 

ALIENA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO 

DA POSSE – 2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – 

IMPOSSIBILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE – 3. RECURSO 

DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

 1. O crime de roubo, seja próprio ou impróprio, consuma-se com a 

inversão da posse do bem subtraído, ainda, que haja imediata perseguição 

do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse 

mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.

2. O regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade guarda 

direta ligação com as finalidades da pena, razão pela qual, ao condenado 

reincidente, possuidor de maus antecedentes e sancionado com pena 

superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial 

fechado já fixado na sentença.

Apelação 162721/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 162721 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - LAURO ADALBERTO TORRES (Advs: Dr(a). FÁBIO 

BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014136), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, QUE 

NÃO PODE SERVIR PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PENA 

READEQUADA – RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER 

MINISTERIAL.

 1.A circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, foi incluída 

pelo legislador entre as circunstâncias judiciais, justamente, para naqueles 

casos em que, eventualmente, ela contribui para que o delito ocorra, se 

aferir em que medida tal influência se dá, visando-se aquilatar em maior 

amplitude a reprovabilidade da conduta do agente do crime, revelando-se, 

portanto, de viés defensivo e não acusatório.

2.Se a conduta do ofendido não contribuiu para que o delito ocorresse, 

não se pode transmudar a mens legis da circunstância judicial, 

interpretando-a contra o objetivo para o qual foi elaborada e concluir-se 

que a inexistência de contribuição para a eclosão do crime já se revela 

uma razão a mais para que a pena base seja incrementada. Precedentes.

Apelação 161291/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 161291 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - WINDERSON DA 

SILVA CABOCOLINO (Advs: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

GORGULHO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 9001356). Relator: Exmo. Sr. 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO – PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO – RECURSO 

MINISTERIAL – 1. ALMEJADA PRONÚNCIA PELO CRIME PREVISTO NO 

ART. 14, LEI 10.826/03 – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 

DEVIDAMENTE APLICADO – ELEMENTOS DE PROVA E CONTEXTO DOS 

FATOS INSUFICIENTES A INDICAR A AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS 

– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

 - Inexistindo nos autos elementos de convicção judicializados suficientes 

a indicar a consumação em momentos distintos do delito de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido e homicídio, é de rigor a manutenção da 

incidência do princípio da consunção.

Apelação 160832/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS. Protocolo Número/Ano: 160832 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - JOSIMAR MAURINO DE JESUS (Advs: Dr(a). 

PAULO JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO - 

OAB 90014132), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –  

CIÊNCIA DA TESTEMUNHA, EM JUÍZO, SOBRE DECLARAÇÕES 

PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL – INVALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 

JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA INQUIRIÇÃO 

REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUTORIA E 

MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DO 

ONUS PROBANDI - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL.

 - Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações 

extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento 

judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer 

do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem 
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dificuldade de recordar-se do caso sob investigação.

- A prisão do acusado na posse da res furtiva faz presumir sua culpa pela 

subtração, impondo-lhe a obrigação de demonstrar a licitude da posse do 

objeto do crime. Logo, não comprovada sua exculpatória e 

satisfatoriamente demonstradas, a autoria e a materialidade do crime de 

furto simples por outros elementos probantes, impõe-se que seja mantida 

a condenação.

Apelação 180187/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO. Protocolo Número/Ano: 180187 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - SAULO SILVA SOUZA (Advs: Dr(a). DANILO 

AUGUSTO ROCHA PINHEIRO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014138), 

APELANTE(S) - ADEMIR FREIRE (Advs: Dr(a). DANILO AUGUSTO ROCHA 

PINHEIRO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014138), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO – POSSE E PORTE DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO 

(ART. 12 E ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE 

– IMPOSSIBILIDADE - DELITOS DE MERA CONDUTA - IRRELEVANTE DA 

OCORRÊNCIA DE EFETIVO DANO – O SIMPLES FATO DE POSSUIR OU 

PORTAR ARMA E/OU MUNIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO, CONSTITUI CRIME – 

TIPICIDADE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER.

 A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera 

conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao 

bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples 

conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda 

que desacompanhadas uma da outra.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-307 Segunda Câmara Criminal

Processo Número: 1002201-72.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FARIAS SABER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CRISTIANO MARTINS PEREIRA (PACIENTE)

FRANCINILDO DA COSTA (RÉU)

GUSTAVO FARIAS SABER (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RONDON BASSIL DOWER FILHO

 

TRIBUNAL PLENO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1002201-72.2017 - PJE 

IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER IMPETRADO: JUÍZO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA Vistos. Trata-se de habeas 

corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por GUSTAVO FARIAS 

SABER em favor de CRISTIANO MARTINS PEREIRA, visando interromper, 

ainda em sede de liminar, o constrangimento ilegal supostamente imposto 

pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga. No 

entanto, considerando a incompetência desta Câmara para julgamento dos 

processos que envolvam matérias de direito criminal, encaminhem-se os 

presentes autos ao DEJAUX para redistribuição na forma regimental. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2017. Desa. Antônia 

Siqueira Gonçalves Rodrigues Relatora

Intimação Classe: CNJ-307 Segunda Câmara Criminal

Processo Número: 1001754-84.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO (ADVOGADO)

VALDEIR SABINO DANIEL (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GERLAN DE AGUIAR DA SILVA (PACIENTE)

Magistrado(s):

RONDON BASSIL DOWER FILHO

 

Vistos etc. Trata-se de HC com pedido de liminar, indicando como 

autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de 

Apiácas-MT., impetrado em favor de Gerlan de Aguiar da Silva e Valdeir 

Sabino Daniel, presos preventivamente pela suposta autoria do crime 

previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo noticiado nos autos, 

os pacientes foram presos em flagrante no dia 06.1.2017 suspeitos da 

autoria dos crimes de tráfico e de associação para tal finalidade (art. 33, 

caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06), pois, traziam consigo 

462g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. Ao examinar o 

feito correspondente, a autoridade apontada como coatora relaxou a 

referida segregação porque inexistente o exame de corpo de delito dos 

conduzidos, no entanto, na sequência, decretou suas prisões 

preventivas. (fls. 10/12). Neste contexto, o impetrante pretende o 

relaxamento, in limine, da referida segregação cautelar mediante o 

argumento de que a modificação legislativa havida no Código de Processo 

Penal em 2008 retirou, do magistrado, qualquer possibilidade de, ex officio, 

decretar prisão preventiva na fase extrajudicial. Junta documentos. Feitos 

esses breves apontamentos e voltando os olhos aos documentos que 

instruem este writ, considero temerário, dada a gravidade in concreto do 

crime (pluralidade de agentes; considerável quantidade de droga de alto 

poder viciante e prejudicial à saúde etc.), examinar a legalidade do decreto 

cautelar impugnado antes da remessa das informações judiciais. Afinal, 

dado o transcurso de mais de sessenta dias desde a decretação das 

prisões preventivas (datadas de 08.1.2017), é muito provável que elas 

tenham sido relaxadas ou substituídas por novo decreto cautelar, o que, 

acarretaria a prejudicialidade do julgamento do pedido veiculado neste 

writ. Diante desse cenário, postergo a análise da tutela de urgência 

vindicada até a juntada das informações judiciais aos autos, que deverão 

ser prestadas em 72h, impreterivelmente. Requisite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2017. Rondon Bassil Dower Filho 

Relator

Intimação Classe: CNJ-307 Segunda Câmara Criminal

Processo Número: 1001877-82.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - 21825-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEAMIR SILVA DE OLIVEIRA ALCANTARA (RÉU)

GEOVANE BATISTA ALCANTARA DA SILVA (RÉU)

FRANCINALDO SENA MESQUITA (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IVAN NILSON DA SILVA ROCHA (RÉU)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO)

WILMA CRISTINA CATANEO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

Magistrado(s):

PEDRO SAKAMOTO

 

Habeas Corpus n. 1001877-82.2017 Impetrante: Islei Ribeiro de Morais 

Paciente: Francinaldo Sena Mesquita Autoridade coatora: Juíz da 3° Vara 

Criminal da comarca de Jaciara-MT Ante o exposto, indefiro a liminar 

vindicada. Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que 

remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender 

necessárias findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o 

ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências 

pertinentes. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de 

Justiça. Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do 

remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de março de 2017. Desembargador Pedro Sakamoto Relator

Intimação Classe: CNJ-307 Segunda Câmara Criminal

Processo Número: 1001854-39.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - 11988-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

FRANCINILDO DA COSTA (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

CRISTIANO MARTINS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

 

Tem-se em perspectiva habeas corpus, com instância por tutela de 

urgência, manejado pelo advogado Everaldo Batista Filgueira em favor de 

Francinildo da Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal 

creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de 

Araputanga/MT, ora apontada como coatora porque mantém segregado o 

paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico e associação para o 

tráfico [art. 33, “caput” e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006]. (...) Logo, não 

configurado, às veras, o constrangimento ilegal alardeado na incoativa, 

indeferimos a instância por liminar. Requisitem-se, à indigitada autoridade 

coatora, informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e 

subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, 

notadamente acerca da tardança em proferir sentenças nos 11 [onze] 

feitos destacados no despacho proferido em 11/01/2007 empós correição 

extraordinária [id. 442852, fl. 22], devendo prestá-las no prazo de 05 

(cinco) dias. Empós, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça. 

Intime-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Des. Alberto Ferreira de Souza

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 74449 / 2016 APELAÇÃO Nº 74449/2016 - 

CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE SINOP APELANTE(S) - NILSON 

BERTO (Advs: Dr. ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB 8182/mt, 

Dr(a). GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB 21774/A, Dr. PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB 5940/MT, Dr(a). RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB 13562/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão:

APELANTE(S):

NILSON BERTO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelante acostou petição às fls. 380-381, aduzindo que o feito foi 

colocado em pauta para julgamento sem que fosse oportunizada vista 

para que o novo defensor tomasse conhecimento dos autos, 

apresentasse memoriais ou realizasse sustentação oral, conforme 

requerimento anterior, motivo pelo qual pugnou pela retirada do processo 

da pauta para que fosse examinado o seu pedido. Compulsando 

atentamente os autos, constatei que após a interposição do recurso 

houve substabelecimento, sem reserva de poderes (fl. 350). 

Posteriormente, já patrocinado pelos novos defensores, o recorrente 

requereu “vista dos autos fora da serventia judicial, para que possa 

tomar conhecimento de todo o processo e preparar memoriais” (fl. 352). 

Entretanto, verifico que o citado pedido não foi analisado, sendo realizado 

o julgamento (acórdão pendente de publicação) sem que se tenha dado 

vista à defesa do apelante, conforme requerido, embora tenha sido 

intimada da data designada para o julgamento (certidão de fl. 387). Assim, 

tendo em vista que não foi oportunizada vista dos autos aos novos 

defensores, apesar do requerimento sobredito, entendo ter havido ofensa 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual chamo 

o feito à ordem para anular, de ofício, todos os atos praticados após 

a juntada da petição de fl. 352. Por fim, defiro o pedido defensivo (fl. 

352) e determino seja oportunizada vista à defesa do recorrente, pelo 

prazo máximo de cinco dias, expedindo-se a devida intimação, via DJE, 

a fim de que tome ciência do processo e requeira o que entender de 

direito. Após, renove-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me 

os autos conclusos para apreciação do recurso.

Cuiabá, 14 de março de 2017.

Desembargador Pedro Sakamoto

Relator

Terceira Câmara Criminal

Pauta de Julgamento

Agravo de Execução Penal 169943/2016 - Classe: CNJ-413 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 169943 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): GILDO LUCIO NEPONUCENO

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 90014132

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

TERCEIRA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 17 dias do mês de 

Março de 2017.

PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a sessão ordinária do dia 

29/03/2017(Quarta-feira) da TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, no Plenário 

03, às 14h, (Ato Regimental n. 05/2016-TP) ou em sessão subsequente, 

se não decorrido o prazo previsto no artigo 935, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000111-91.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

AGRAVADO: H.J.S.

 ADVOGADO: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

RELATOR: Des. Juvenal Pereira da Silva

Julgamento designado para a sessão ordinária do dia 

29/03/2017(Quarta-feira) da TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, no Plenário 

03, às 14h, (Ato Regimental n. 05/2016-TP) ou em sessão subsequente, 

se não decorrido o prazo previsto no artigo 935, do CPC.

Recurso em Sentido Estrito 154279/2016 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 154279 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): ALVARO LUIZ PASQUALOTTO

ADVOGADO(S): Dr(a). RAMINTON PUHL PETRAZZINI - OAB 16951-O/MT

RECORRIDO(S): MAIKO FERRI

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB 16057/MT

RECORRIDO(S): OSMÁRIO SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB 16.057/MT

              Dr(a). WALTER DJONES RAPUANO - OAB 16505-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 25618/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 25618 / 2015

RELATOR: DES. GILBERTO GIRALDELLI

APELANTE(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB 16169/MT

              Dr. MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB 5950-A/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 156674/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 156674 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): RAFAEL DOUGLAS DE MAGALHÃES

ADVOGADO(S): Dr. ZACARIAS FERREIRA DIAS-DEF.PÚBLICO 

SUBSTITUTO - OAB 3576-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 161299/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 161299 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): PATRÍCIO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB 5281-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 164351/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 164351 / 2016

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): J. P. P. S.

ADVOGADO(S): Dra. GEORGIA PINTO DIAS LEITE - OAB 10298/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
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Apelação 164923/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE 

ARAPUTANGA.

 Protocolo Número/Ano: 164923 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ROBSON ALVES DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 166169/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 166169 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). ELISA DE CAMARGO VIANA - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 90014131

APELANTE(S): LINDOMAR BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). ELISA DE CAMARGO VIANA - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 90014131

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 167031/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ITIQUIRA.

 Protocolo Número/Ano: 167031 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JONAS GONÇALINO FIGUEIREDO

ADVOGADO(S): Dr(a). MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM - 

DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA - OAB 78000057/MT

Apelação 167201/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 167201 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA

ADVOGADO(S): Dr. AVELINO TAVARES JUNIOR - OAB 3633/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 172348/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE POCONÉ.

 Protocolo Número/Ano: 172348 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ROBSON GONÇALO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ALEX CAMPOS MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB 5764/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 176347/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 176347 / 2016

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE(S): FELIPE DA GUIA DUARTE DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. MAURO CÉZAR DUARTE FILHO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9786/mt

APELADO(S): FELIPE DA GUIA DUARTE DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. MAURO CÉZAR DUARTE FILHO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9786/mt

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 179818/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 179818 / 2016

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): S. D. S. L

ADVOGADO(S): Dra. LUCIANA DECESARO GALEAZZI - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001135

APELANTE(S): N. S. A.

ADVOGADO(S): Dra. LUCIANA DECESARO GALEAZZI - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001135

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 2048/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA.

 Protocolo Número/Ano: 2048 / 2017

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): D. J. R.

ADVOGADO(S): Dr(a). LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9001385

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 3451/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 3451 / 2017

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JOAO BATISTA FILHO

ADVOGADO(S): Dr(a). GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90014122

Apelação 5537/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 5537 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): A. S. G.

ADVOGADO(S): Dr(a). LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001276

APELANTE(S): C. W. P.

ADVOGADO(S): Dr(a). LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001276

APELANTE(S): D. A. P. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001276

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 11774/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA.

 Protocolo Número/Ano: 11774 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): A. M. L. O.

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELO DA SILVA CASSAVARA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 900001278

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 12198/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 12198 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): A. D. S. C.

ADVOGADO(S): Dr. MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA XAVIER DE LIMA - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 6918/MT

Apelação 18226/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ.

 Protocolo Número/Ano: 18226 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ADENILTO DOS SANTOS COELHO

ADVOGADO(S): Dr(a). ALVADI RODRIGO CHIPETTI - OAB 15331/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão

Apelação 145839/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 145839 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - JOÃO NICÉZIO DE ARAÚJO (Advs: 

Dra. MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB 6366/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – 

ACUSADO QUE INDUZ TESTEMUNHA A PRESTAR DEPOIMENTO 

INVERÍDICO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – 

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CASSAÇÃO DA 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO SOB AS FORMAS DE 

INDUÇÃO E AUXÍLIO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 

DEPOENTE QUE CONTRADIZ AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE 

DE INQUÉRITO PARA EVITAR PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO – 

IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO TESTEMUNHA EM PROCESSO 

CRIMINAL DEFLAGRADO CONTRA OS SUPOSTOS COAUTORES – 

AUSENTE A QUALIDADE DE TESTEMUNHA DO DEPOENTE, NÃO É 

POSSÍVEL FALAR EM PARTICIPAÇÃO, POR INDUZIMENTO OU 

INSTIGAÇÃO, EM CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – CONDUTA 

MATERIALMENTE ATÍPICA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRIDO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
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Conquanto o delito de falso testemunho seja classificado como crime de 

mão-própria, sendo a execução do delito de caráter eminentemente 

pessoal, a doutrina e jurisprudência têm admitido que se o agente induz a 

testemunha a prestar falso testemunho em juízo sobre fato relevante para 

a solução de lide penal, resta configurada a participação no crime 

tipificado no art. 342 do Código Penal. Precedentes do STJ e STF.

No entanto, constatado que o depoente, ao contradizer as declarações 

prestadas na fase de inquérito, não buscou isentar o recorrido em 

processo criminal de sua responsabilidade penal, mas, apenas, evitar 

produzir provas contra si mesmo, não há como se reconhecer a prática do 

crime de falso testemunho, porquanto é atípica a conduta do depoente que 

se exime de auto incriminar-se. Assim, ausente a qualidade de testemunha 

do depoente, não é possível falar em participação, por induzimento ou 

instigação, em crime de falso testemunho.

Recurso desprovido.

Apelação 140637/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE. Protocolo Número/Ano: 140637 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - C. M. (Advs: Dr(a). 

FÁBIO HENRIQUE ALVES - OAB 11.064-B OAB/MT). Relator: Exmo. Sr. 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, RECEPTAÇÃO, 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A 

CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS CONSTATADOS NA SENTENÇA – 1. 

REQUERIDA A APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA 

RELACIONADAS AO EMPREGO DE ARMA E AO CONCURSO DE PESSOAS 

PARA O CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE – MAJORANTES 

RECONHECIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA PRÓPRIA 

SENTENÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DO RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO 

NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DO DELITO PATRIMONIAL – 2. 

POSTULADA A INICIDÊNCIA DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA 

NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCABIMENTO – NÃO 

APONTAMENTO DA REFERIDA MAJORANTE NO CORPO DO ÉDITO 

JUDICIAL, TAMPOUCO REALIZADA DIALÉTICA QUANTO À SUA 

PRESENÇA NAS RAZÕES DE RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – 

VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – 3. ALMEJADA A RETIFICAÇÃO DA 

PENA REFERENTE AO ILÍCITO PENAL DE CORRUPÇÃO DE MENOR – 

PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA CORRIGIR A SANÇÃO, 

TODAVIA NÃO NOS TERMOS REQUERIDOS PELO PARQUET – EQUÍVOCO 

NA APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE 

– 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante tenha sido demonstrada, durante a instrução criminal e na 

própria sentença reprochada, a configuração das causas de aumento da 

pena do crime de roubo, referente ao emprego de arma e concurso de 

pessoas (art. 157, § 2º, I e II da Lei Material Penal), tais não foram 

consideradas ao realizar o cálculo dosimétrico, daí por que torna-se 

imperiosa a retificação do apontado erro material, para que a pena seja 

aumentada na terceira etapa da dosimetria do delito patrimonial.

2. Não se pode aplicar o instituto do art. 71 da Lei Substantiva Penal no 

que tange o crime de estupro de vulnerável, uma vez que, conquanto 

tenha sido evidenciado durante a instrução que o sentenciado manteve 

relações sexuais, por mais de uma vez, com a vítima menor de 14 

(quatorze) anos, tal circunstância não foi mencionada em nenhum 

momento da sentença, tampouco foi indicado nas razões recursais do 

Parquet quais foram os elementos probantes que confirmaram a prática 

contínua da conjunção carnal, situação que impede o acolhimento pleito 

recursal, sob pena de reformatio in pejus.

3. O pedido de retificação da pena referente à infração penal capitulada 

no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 merece guarida, contudo, não nos termos 

requeridos pelo recorrente, que, ao que tudo indicia, confundiu o preceito 

secundário do referido preceptivo legal com aquele estabelecido para o 

art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (reclusão de 4 a 10 

anos, e multa).

A autoridade judiciária de primeiro grau fixou para o crime de corrupção de 

menor, a sanção inicial e definitiva de 6 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa. Entretanto, o art. 244-B da Lei n. 8.069/90, estabelece 

que a pena para este delito será de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

razão por que, para essa infração, deverá ser observado este último 

preceito secundário.

Apelação 133867/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 133867 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - R. 

N. M. S. (Advs: Dr(a). MILENA BARBOZA BORTOLOTTO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 90014158), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: 

Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO COM VIOLÊNCIA 

PRESUMIDA (FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI N. 12.015/09) – 

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO 

DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS – PALAVRA DA OFENDIDA EM HARMONIA COM OS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. COLIMADO 

O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – 

CRIMES PERPETRADOS CONTRA A MENOR AO LONGO DE UM ANO – 

PROVAS SEGURAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E 

SUBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – 3. 

POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE 

DELITIVA – INVIABILIDADE – ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – 

CRITÉRIO – QUANTIDADE DE ILÍCITOS PRATICADOS – CRIMES 

COMETIDOS DURANTE UM ANO – COEFICIENTE FRACIONÁRIO QUE 

BENEFICIOU O RECORRENTE – 4. EXCLUSÃO, EX OFFICIO, DA 

MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9º DA LEI N. 8.072/90 – 

VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS JÁ ANALISADA 

COMO ELEMENTAR DO DELITO DE ESTUPRO EM FACE DA VIOLÊNCIA 

PRESUMIDA – CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA REAL E TAMPOUCO 

RESULTOU LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE – INCIDÊNCIA DA 

MAJORANTE QUE REDUNDARIA EM BIS IN IDEM – 5. RECURSO 

DESPROVIDO E, EX OFFICIO, EXTIRPADA A CAUSA DE AUMENTO 

ELENCADA NO ART. 9º DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS.

1. Deve ser afastada a tese de absolvição deduzida pelo recorrente, 

porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes 

autos, sendo imperioso destacar que, nos crimes contra a dignidade 

sexual, a palavra da vítima, possui relevante valor probatório, quando em 

sintonia com outros elementos coligidos ao processo.

2. Deve ser mantido o aumento na pena em decorrência da continuidade 

delitiva, uma vez que ficou comprovada a ocorrência de vários fatos, 

praticados pelo recorrente do mesmo modo e nas mesmas condições de 

tempo e lugar.

3. Em casos em que fica caracterizada a continuidade delitiva descrita no 

caput do art. 71 do Código Penal, a fração aumentativa dela decorrente 

deve ser fixada com base no número de infrações cometidas. Assim, na 

espécie em debate, observa-se que a majoração dos ilícitos efetivada pela 

julgadora de primeira instância não foi discricionária, mas, realizada com 

alicerce nas provas colhidas na instrução criminal, que de acordo com o 

critério quantitativo aplicado para a continuidade delitiva, que autorizaria 

fosse estabelecido o coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços), 

entretanto, a sentenciante exasperou no quantum de 1/3 (um terço), de 

forma fundamentada, situação, essa, que inclusive beneficiou o 

recorrente.

 4. Descabe a incidência do art. 9º, da Lei n. 8.072/90 porque a vítima não 

sofreu violência ou grave ameaça, tampouco do crime resultou lesão 

corporal grave ou morte, sendo certo que a majorante somente tem lugar 

quando a condenação por crime de estupro ou atentado violento ao pudor 

mediante violência real ocorra aliada à circunstância da vítima ser menor 

de 14 anos de idade, pois reconhecer a majoração no caso de simples 

presunção de violência constituiria repudiável bis in idem, uma vez que 

essa circunstância já integra o tipo penal nas hipóteses em que não há 

violência real.

5. Apelo desprovido e, de ofício, extirpada a majorante prevista no art. 9º 

da Lei n. 8.072/90.

Apelação 156443/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 156443 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ELIAS LOURENÇO DA SILVA (Advs: Dr. FÁBIO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB 8083/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 
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Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO 

POR ANEMIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - PROVA INDICIÁRIA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA - VALIDADE 

DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS - APELO DESPROVIDO.

Indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos 

positivos de credibilidade, tal qual a prova oral policial que denota o 

estopim inicial de suspeita acerca da promoção das adulterações, que 

vieram a ser confirmadas pela apreensão não de um, mas de dois motores 

com a numeração remarcada, bem como a localização de instrumentos 

que podem ser utilizados para a referida falsificação, são suficientes para 

dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer 

hipótese favorável ao acusado. Apelo desprovido.

Apelação 136678/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 136678 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - WAGNER LAMMEL CAPRIO (Advs: Dr. EMERSON 

LEANDRO DE CAMPOS - OAB 6950/mt), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E 

CORRUPÇÃO ATIVA - 1) PLEITOS ABSOLUTÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - 

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E APTO A EMBASAR AS 

CONDENAÇÕES - 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA DE 

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA SUA MODALIDADE SIMPLES - 

INVIABILIDADE - CONHECIMENTO DO RÉU NA ÁREA DE MECÂNICA 

UTILIZADO PARA O DESMANCHE DE VEÍCULOS - 3) DE OFÍCIO 

RECONHECE-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO 

QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, DECLARANDO-A E 

REDIMENSIONANDO A PENA FINAL IMPOSTA MANTENDO A DO DELITO DE 

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - RECURSO IMPROVIDO, DE OFÍCIO, 

RECONHECE E DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO 

DE CORRUPÇÃO ATIVA.

1) A aquisição informal de veículos junto a pessoa desconhecida, da qual 

o acusado não sabe declinar o nome completo, endereço ou telefone, 

evidenciam a ciência do agente acerca da origem ilícita dos automotores e 

caracterizam a prática de receptação dolosa, inviabilizando a absolvição. 

Igualmente, havendo a comprovação de que o acusado ofereceu 

vantagem indevida a funcionário público, visando induzi-lo a praticar ou 

omitir ato de ofício, incorre na conduta típica de corrupção ativa, devendo 

ser mantida a sua condenação.

2) Na hipótese, evidenciado que o agente utilizou de seu conhecimento 

específico na área de mecânica para promover desmanches de veículos, 

o que denota dolo na conduta de forma qualificada, inviável, o pleito 

desclassificatório para a modalidade simples.

 3) Constatado que a pretensão punitiva do Estado foi atingida pela 

prescrição na modalidade retroativa, com o transcurso do lapso temporal 

superior a 04 (quatro) - entre a data do recebimento da denúncia - 

22/5/2009 - e a prolação da sentença condenatória com o trânsito em 

julgado para a acusação, em 11/8/2014 - reconhece-se a prescrição, 

declarando-a de ofício, e redimensionando a pena imposta.

Apelação 175363/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Protocolo Número/Ano: 175363 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - ELISANGELA DE 

FATIMA VIEIRA (Advs: Dr(a). PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO, POR 

UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM 

VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NÃO OCORRÊNCIA DO PRAZO 

PRESCRICIONAL – DENÚNCIA NÃO RECEBIDA – PRAZO QUE SEQUER 

INICIOU O SEU CÔMPUTO – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010 – LAPSO 

PRESCRICIONAL NÃO ULTRAPASSADO – APELO PROVIDO.

Após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, com as alterações 

trazidas pelos arts. 109 e 110, § 1º do Código Penal, para o 

reconhecimento da prescrição retroativa, não é mais possível contar o 

tempo entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa, 

devendo, apenas ser contabilizado o prazo processual, ou seja: a partir 

do recebimento da peça acusatória, que, no caso destes autos, ainda não 

ocorreu.

Apelação 175359/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Protocolo Número/Ano: 175359 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - JOÃO FAGUNDES BATISTA DE CAMPOS (Advs: Dr(a). 

PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB 106191/MG), APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELANTE(S) - 

DAVID LOPES GONÇALVES (Advs: Dr(a). PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG), APELANTE(S) - 

EDIVALDO MATEUS CUNHA (Advs: Dr(a). PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG), APELADO(S) - 

JOÃO FAGUNDES BATISTA DE CAMPOS (Advs: Dr(a). PATRICIA VIEIRA 

DOS SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG), 

APELADO(S) - EDIVALDO MATEUS CUNHA (Advs: Dr(a). PATRICIA 

VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

106191/MG), APELADO(S) - DAVID LOPES GONÇALVES (Advs: Dr(a). 

PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB 106191/MG), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSOS DESPROVIDOS, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO 

PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA 

LIBERDADE DAS VÍTIMAS – 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

1.1. PRETENDIDO O AUMENTO DAS PENAS INICIAIS COM A 

NEGATIVAÇÃO DE SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE 

– ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – 1.2. PRETENDIDO O RECRUDESCIMENTO DA FRAÇÃO 

RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2º, I E 

II DO CÓDIGO PENAL – PLEITO FUNDAMENTADO UNICAMENTE NA 

QUANTIDADE DE MAJORANTES RECONHECIDAS – INVIABILIDADE DA 

PRETENSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA – 2. RECURSO DA DEFESA – 2.1. POSTULADA A REDUÇÃO 

DAS PENAS BASILARES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCONSISTÊNCIA DO 

PLEITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 2.2. 

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE 

DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – MOMENTO 

CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE – CRIME 

PATRIMONIAL CONSUMADO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM EDIÇÃO DA SÚMULA N. 582 – 

3. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. e 1.1. É descabido o pedido de recrudescimento das penas basilares 

porquanto restou evidenciado, neste feito, que a magistrada de primeiro 

grau avaliou corretamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 

do Código Penal, aplicando de maneira justa e suficiente à reprovação e 

prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização 

da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.

1.2. Nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação 

da fração relativa às causas de aumento do crime de roubo acima do 

mínimo legal deve estar fundamentada em elementos concretos idôneos 

acerca da necessidade de imposição de uma pena maior, não sendo 

suficiente a mera indicação do número de majorantes.

2. e 2.1. Conquanto reconhecida no édito condenatório a atenuante da 

confissão espontânea, não se pode conduzir sua sanção aquém do 

mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a 

Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, pois, na 

espécie, violação aos princípios da isonomia e da individualização da 

pena.

2.2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de 

se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o 

poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de 
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a res permanecer sob sua posse tranquila ou afastada da esfera de 

vigilância da vítima, razão pela qual ainda que ocorra a captura do agente 

perseguido logo após o delito, torna-se evidente a consumação do ilícito. 

Incidência, in casu, da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recursos desprovidos.

Apelação 174009/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTO GARÇAS. 

Protocolo Número/Ano: 174009 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ELIZABETE MARTINS PEREIRA (Advs: Dr. VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB 9556/mt), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – 

PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – 

DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE NÃO COMPROVA A 

PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – 

DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN 

DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 

386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA 

PENA PREJUDICADO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO – 3. RECURSO 

PROVIDO.

1. Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a 

recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe-se sua absolvição 

pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do inciso VII do art. 

386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não 

pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser 

aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo.

2. O acolhimento da pretensão absolutória da recorrente torna prejudicado 

o exame dos pedidos de redução da pena.

Apelação 172376/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 172376 / 2015. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

MELCHIZEDES DORIGÃO FILHO (Advs: Dr(a). GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90014122), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR 

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 

TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO 

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – TESE DE 

NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA 

TESE ACUSATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. 

ALMEJADA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO ESTABELECIDA NO ÉDITO 

CONDENATÓRIO – CABIMENTO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO 

NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, DA PERSONALIDADE E DA 

CONDUTA SOCIAL – UTILIZAÇÃO DE AÇÕES EM ANDAMENTO PARA 

EXASPERAR A PENA-BASE E DE CONDENAÇÃO SEM ANOTAÇÃO DE 

TRÂNSITO EM JULGADO PARA FAZER INCIDIR A AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

PÁTRIO E AO VERBETE SUMULAR N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – 3. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, 

que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for 

manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os 

julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são 

disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa 

forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que 

determina o art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

2. Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena 

(art. 5º, XLVI da Constituição Federal), impõe-se o redimensionamento da 

sanção, porquanto o condutor do processo não indicou fundamento 

idôneo para aferir desfavoravelmente ao recorrente algumas das 

circunstâncias judiciais, além de ter utilizada condenação sem anotação 

de trânsito em julgado para reconhecer a reincidência, sendo certo que a 

mera existência de registros criminais em andamento não serve, em regra, 

para negativar os antecedentes criminais, a conduta social e a 

personalidade do recorrente, sem contar que essa providência viola as 

disposições contidas na Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, 

segundo a qual: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações 

penais em curso para agravar a pena-base”.

Apelação 167380/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 167380 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. APELANTE(S) - 

VARLEI JOSÉ PEREIRA (Advs: Dr. DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 5281-B/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

POSTULADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – ART. 40, 

VI, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR INFRATOR – SÚMULA N. 74 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO – SITUAÇÃO JURÍDICA QUE PODE SER ATESTADA POR 

OUTROS MEIOS – EXISTÊNCIA NESTES AUTOS DE REGISTROS DOTADOS 

DE FÉ PÚBLICA – VALIDADE – 2. ALMEJADA A DETRAÇÃO DA PENA 

COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE – 

INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO 

REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 

ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA 

LEI N. 7.210/84 – 3. CONCESSÃO DO DIREITO DE O RECORRENTE APELAR 

EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO 

DESTE RECURSO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se 

restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados 

de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, 

também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a 

identificação realizada pela polícia civil.” (STJ – AgRg no REsp 

1396837/MG – Dje 05.08.2014).

2. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções 

Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, 

afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em 

regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, 

mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo 

como preconizam o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal.

3. Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido 

visando conceder ao recorrente, o direito de recorrer em liberdade, uma 

vez que ele não ingressou concomitantemente com ordem de habeas 

corpus à época da interposição deste recurso, limitando-se a formular 

pedido genericamente nas razões recursais.

4. Recurso desprovido.

Apelação 166157/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES. Protocolo Número/Ano: 166157 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - F. F. L. F. (Advs: Dr(a). LAIARA CRISTINA DEBO - OAB 

21783/O/MT, Dr(a). ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - OAB 

155360/SP), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPROS DE VULNERÁVEIS, EM 

CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL PERPETRADOS 

CONTRA FILHAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. 

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS 

OFENDIDAS EM HARMONIA COM OS OUTROS ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO GENÉRICO DE 

REDUÇÃO DAS SANÇÕES, DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE 

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – DESCABIMENTO – 

SANÇÕES BASILARES ESTABELECIDAS NO MENOR QUANTITATIVO 

POSSÍVEL – MAJORANTES ADEQUADAMENTE FIXADAS – DELITOS 
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PERPETRADOS CONTRA FILHAS POR INÚMERAS VEZES DURANTE ANOS 

– PRECEDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FATOS 

NARRADOS NA DENÚNCIA DESCREVENDO OS DESIGNIOS AUTÔNOMOS 

DO RECORRENTE AO PRATICAR OS ABUSOS SEXUAIS CONTRA CADA 

VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pleito absolutório do ilícito de estupro de vulnerável formulado pelo 

recorrente com base no aforismo in dubio pro reo não merece 

acolhimento, porquanto a sentença reprochada está alicerçada em provas 

firmes que comprovam que ele é o autor dos crimes narrados na 

denúncia, perpetrados contra duas de suas filhas, por vários anos; 

impondo-se destacar que, nos ilícitos de natureza sexual, normalmente 

praticados às escondidas, as palavras das vítimas merecem especial 

valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos 

autos.

2. As sanções impostas no édito condenatório não merecem retoques 

porquanto foram impostas com fundamentação adequada, observado o 

princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal e precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

Não é possível considerar duas séries de crimes continuados em uma 

única continuidade delitiva se os ilícitos foram praticados contra vítimas 

diferentes, com modos de execução distintos e, ainda, em condições de 

tempo diversas, sendo de rigor, portanto, nessas circunstâncias, a 

aplicação do concurso material entre as citadas cadeias de ilícitos.

3. Recurso desprovido.

Apelação 165007/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 165007 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - GABRIEL JUNIOR NUNES NOGUEIRA (Advs: Dr(a). 

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB 11508/mt), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1. POSTULADA 

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 

– IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE – EFETIVA 

PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE 

NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR 

AO MENOR QUANTITATIVO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA DESFAVORAVELMENTE: 

CULPABILIDADE – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA 

ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – 

INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovada a efetiva participação de adolescente no crime, 

não se pode falar em absolvição do imputável em relação ao crime de 

corrupção de menor, descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em 

vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma 

independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. Aplicação 

da Súmula n. 500, do STJ.

2. Constatada a existência de aferição desfavorável de circunstância 

judicial [culpabilidade] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada, é 

imperiosa sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social 

da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme 

estatuído no art. 59 do Código Penal.

3. Inobstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão 

espontânea e menoridade relativa do recorrente, é certo que a pena foi 

proporcionalmente reduzida na fase intermediária, como também não se 

pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa 

dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal 

de Justiça, inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da 

isonomia e da individualização da pena.

4. Recurso desprovido.

Apelação 162367/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 162367 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ANDRÉ PARDIM DOS SANTOS (Advs: Dra. ODILA DE 

FÁTIMA DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 8135-o/mt), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 

JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO DE LEITURA DE 

DEPOIMENTOS NÃO ENCARTADOS NESTES AUTOS PELA ACUSAÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – MENÇÃO ACERCA DO INTERROGATÓRIO FORNECIDO 

PELO RECORRENTE EM OUTRO PROCESSO PARA ESCLARECIMENTO 

QUANTO ÀS DATAS DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

APLICAÇÃO DA REGRA PRINCIPIOLÓGICA DA PAS DE NULLITE SANS 

GRIEF – 2. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO 

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS – 

OCORRÊNCIA – INTERROGATÓRIO JUDICIAL SUSTENTANDO A TESE DE 

NEGATIVA DE AUTORIA – VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA EM 

DEPOIMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITIVA NÃO 

REPRODUZIDOS EM JUÍZO, TAMPOUCO EM PLENÁRIO, SOB O CRIVO DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 3. PRELIMINAR REJEITADA, E 

NO MÉRITO RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, tanto nos casos de nulidade relativa como nos 

casos de nulidade absoluta, é imprescindível a efetiva demonstração de 

prejuízo ao acusado, a menção de interrogatório do recorrente em outro 

processo apenas para esclarecimento de datas, só poderia ter o condão 

de macular o andamento desta ação penal caso restasse demonstrado o 

efetivo prejuízo, em observação à regra principiológica da pas de nullite 

sans grief, não havendo, portanto, falar-se em descumprimento das 

normas preconizadas nos arts. 478 e 479 do Código de Processo Penal.

 2. A decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença com 

respaldo exclusivamente em declarações orais produzidas durante a fase 

inquisitorial, por estar desprovida de amparo em provas colhidas sob o 

contraditório judicial, deve ser entendida como manifestamente contrária à 

prova destes autos, motivo pelo qual há a necessidade de sua 

desconstituição para que o recorrente seja submetido a novo julgamento.

3. Preliminar de nulidade rejeitada. E, no mérito, recurso provido.

Apelação 161643/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA. Protocolo Número/Ano: 161643 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - R. P. (Advs: Dr(a). PAULO ROBERTO DA 

SILVA MARQUEZINI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001284), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – 

INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – 

NEGATIVA DE AUTORIA DO RECORRENTE ISOLADA NESTES AUTOS – 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBANTES CONTIDOS NESTE CADERNO PROCESSUAL, EM ESPECIAL, 

PELOS DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS COLHIDOS EM 

JUÍZO – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

 O pleito absolutório não merece acolhimento porquanto a sentença está 

alicerçada em provas firmes que comprovam que o recorrente é o autor 

do crime narrado na denúncia. Além disso, nos crimes de natureza sexual, 

normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial 

valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos 

autos.

Apelação 161489/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS. Protocolo Número/Ano: 161489 / 2016. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - CLEITON 

DE PAULA FARIA (Advs: Dra. ALICE BERNARDETE PARRA MERINO - OAB 

12669/mt), APELADO(S) - CLAUDINEI DE PAULA FARIA (Advs: Dra. ALICE 

BERNARDETE PARRA MERINO - OAB 12669/mt). Relator: Exmo. Sr. DES. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA
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Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO, EXPOR À VENDA 

MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

COMPETENTE, NA MODALIDADE CULPOSA – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO DE 

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES 

PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – INVIABILIDADE – 

CRIME ÚNICO RECONHECIDO – ARTEFATOS BÉLICOS ENCONTRADOS NO 

MESMO CONTEXTO FÁTICO – APENAS UMA LESÃO AO BEM JURÍDICO 

TUTELADO – 2. REQUERIDA, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A MAJORAÇÃO 

DAS PENAS INICIAIS – SANÇÕES ADEQUADAMENTE EXASPERADAS 

PELO PRESIDENTE DO FEITO – AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE ARMAS 

APREENDIDAS E DO CALIBRE DESTAS – QUANTITATIVO PROPORCIONAL 

E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO PRATICADO 

PELOS RECORRIDOS – SENTENÇA ESCORREITA – 3. RECURSO 

DESPROVIDO.

1. Na ocasião em que são encontradas, no mesmo contexto fático, armas 

de fogo, munições e acessórios, não se aplica o concurso formal de 

crimes, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico protegido, de modo que 

o reconhecimento do crime único é a medida mais adequada e pertinente, 

cabendo destacar que a pluralidade de artefatos bélicos pode justificar o 

aumento da pena-base.

2. A pena-base não deve ser recrudescida, quando tal medida já foi 

adotada de forma escorreita pelo magistrado da instância primeva, que 

justificou o aumento na primeira etapa do cálculo dosimétrico na 

quantidade de armas apreendidas e do calibre destas.

 Ademais, não deve ser exasperada a sanção inicial quando observado 

que o quantitativo estabelecido pelo juízo singular na primeira fase de 

individualização da pena está em perfeita harmonia com a realidade fática 

dos autos e com os postulados doutrinários acerca da necessidade para 

reprovação e prevenção do crime.

3. Recurso desprovido.

Apelação 2996/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 

Protocolo Número/Ano: 2996 / 2017. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - WALLESON VERÃO DA CRUZ (Advs: Dr(a). LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB 15304/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, USO DE 

DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO 

– ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES – ALEGADA 

ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO – 

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – PARCIAL 

ACOLHIMENTO – 1. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE 

RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO COMPROVADAS NESTES 

AUTOS – 1.1. RECEPTAÇÃO: VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA 

PELO RECORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA 

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – 1.2. USO DE 

DOCUMENTO FALSO: RECORRENTE QUE AO SER ABORDADO NA POSSE 

DE VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA APRESENTOU AOS POLICIAIS CIVIS 

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO FALSO – CRIME FORMAL – 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A 

PRÁTICA DOS DELITOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. ABSOLVIÇÃO 

QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA 

DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE QUE O 

RECORRENTE SUSBTITUIU AS PLACAS DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

 1.1. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de 

dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a 

posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta 

versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como 

aconteceu com o recorrente.

1.2. É inviável a absolvição do recorrente em relação ao crime de uso de 

documento falso, porquanto o acervo probatório demonstrou a prática do 

delito, posto que ele ao ser abordado por policiais civis na posse de 

veículo de origem espúria: apresentou documento de porte obrigatório 

contendo dados falsos, sendo certo que a configuração do ilícito penal se 

satisfaz com a simples posse do documento falso.

2. Conquanto demonstrada a materialidade do crime de adulteração de 

sinal identificador de veículo automotor, a prova não se mostra tranquila 

quanto à autoria, havendo razoável dúvida de que tenha sido o recorrente 

quem praticou a substituição das placas do veículo. Assim, sendo certo 

que a condenação não se satisfaz com juízo de probabilidade, exigindo 

certeza: a insuficiência de prova acerca da conduta impõe a decretação 

da sua absolvição, em observância ao aforismo in dubio pro reo.

3. Recurso parcialmente provido.

Apelação 177562/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES. 

Protocolo Número/Ano: 177562 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ROBERTO RAMOS (Advs: Dr(a). MAURO CEZAR DUARTE 

FILHO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014212), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVERAM O RECURSO.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – 1) 

PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N.º 

3688/1941 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 – REJEIÇÃO – VIAS DE 

FATO RECEPCIONADA PELA CF/88 MORMENTE QUANTO PRATICADA NO 

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

EM QUE SE DEMANDA A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL COMO 

MAIOR INTENSIDADE PARA TUTELAR A MULHER EM CONDIÇÃO DE 

VULNERABILIDADE – 2) MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E 

MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL 

RELEVO CONFISSÃO JUDICIAL, ALIADO AO RELATO DA VÍTIMA QUE SE 

MANTEVE FIRME E COERENTE - APELO DESPROVIDO.

- A contravenção penal de vias de fato foi recepcionada pela Constituição 

Federal, não havendo que se falar em atipicidade com base na lesividade, 

intervenção mínima, insignificância e/ou proporcionalidade, mormente no 

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher;

 - Comprovadas a materialidade e a autoria das vias de fato, deve o édito 

condenatório ser mantido na sua integralidade, tendo em vista a confissão 

judicial do recorrente, aliado ao fato de que nas infrações rotineiramente 

perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo 

destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para 

retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para 

a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não 

desmentida, tal como na hipótese.

Apelação 177557/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE. Protocolo Número/Ano: 177557 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - CID DA SILVA SANTOS (Advs: Dr(a). UBIRAJARA 

VICENTE LUCA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014126), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME 

PREVISTO NA NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ART. 157, CAPUT, DO 

CP – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – 

IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA DO APELANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 

33, §2º, ALÍNEA B, DO CP – PEJORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA ADOÇÃO DO 

REGIME MAIS GRAVOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 33, §2º, alínea b, do CP, a imposição do 

regime semiaberto aos condenados a pena superior a 4 (quatro) anos e 

que não supere a 8 (oito) anos está condicionada a ausência de 

reincidência do indivíduo. Assim, o simples fato de o apelante ser 

(multi)reincidente já é motivo suficiente para a sua submissão a 

cumprimento inicial da pena em regime fechado, o que, aliado a pejoração 

da circunstância judicial dos antecedentes criminais, mostra, ainda mais, a 

necessidade do regime prisional mais gravoso para a reprovação e 
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prevenção do delito praticado pelo condenado.

Apelação 167404/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE POXORÉO. 

Protocolo Número/Ano: 167404 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - JADILSON ALVES DOS ANJOS (Advs: Dr(a). PATRICIA 

VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

106191/MG), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. 

GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE 

PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA 

LEI Nº. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSA 

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO – 2. REDUÇÃO DA PENA-PROVISÓRIA 

PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o crime perpetrado pelo agente é de mera conduta e 

de perigo abstrato, dispensando efetivo prejuízo à sociedade, que visa 

proteger bem difuso e coletivo -, a segurança coletiva, não há que se falar 

em atipicidade da conduta, tampouco aplicação dos princípios da 

intervenção mínima, da fragmentariedade e da insignificância, porquanto 

objeto jurídico tutelado afasta a mínima ofensividade da ação ilícita.

 2. Se na primeira fase da dosimetria penal a pena-base foi fixada no 

mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante na segunda 

etapa do cálculo penal não tem o condão de reduzir a pena em formação a 

patamar aquém daquele limite mínimo, nos moldes do enunciado da Súmula 

231 do c. STJ.

Apelação 163361/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUARA. 

Protocolo Número/Ano: 163361 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - RENATO DOS SANTOS DAMÁSIO (Advs: Dr(a). REJANE 

IARA SNIDARSIS MASINI - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90014151), 

APELANTE(S) - SHEILA CRISTINA AZILIERO (Advs: Dr(a). REJANE IARA 

SNIDARSIS MASINI - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90014151), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO 

GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 

DE USO PERMITIDO E “ENTREGAR, AINDA QUE GRATUITAMENTE, ARMA 

DE FOGO, À ADOLESCENTE” – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS 

OS DELITOS – TESE AFASTADA QUANTO AO TRÁFICO – 

CARACTERIZAÇÃO SOBEJAMENTE DEMONSTRADA NAS MODALIDADES 

‘GUARDAR’ E ‘MANTER EM DEPÓSITO’ – CREDIBILIDADE DOS 

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A DELAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS – 2. PROCEDÊNCIA DO PLEITO 

APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O 

NARCOTRÁFICO – NÃO EVIDENCIADA A ATUAÇÃO DOS APELANTES EM 

“SOCIETAS SCELERIS” – 3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS QUANTO AO DELITO DO ART. 12 LEI N. 10.826/03 – 

IMPOSSIBILIDADE – AUTORIAS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 

DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DOS RÉUS ACERCA DA PROPRIEDADE 

DO ARTEFATO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA – VALIDADE DOS 

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELAS 

PRISÕES EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO ARMAMENTO – 4. 

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 

ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DESSA CIRCUNSTÂNCIA – NÃO 

CABIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA 

COMO AGRAVANTE – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 

REDUÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM ESTABELECIDO NA SENTENÇA 

QUANTO À REINCIDÊNCIA – 5. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.º DO 

ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) – 

IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS – 6. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM EXASPERADO DE FORMA 

DESPROPORCIONAL – NECESSÁRIA DIMINUIÇÃO –MANUTENÇÃO ACIMA 

DO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE MANEIRA 

IDÔNEA – 7. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO AO ACUSADO 

QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – MODIFICAÇÃO EX 

OFFICIO DO REGIME SEMIABERTO EM RELAÇÃO A PENA DE DETENÇÃO 

DIANTE DA NATUREZA DA REPRIMENDA – 8. ALTERAÇÃO DO REGIME 

PRISIONAL DA RÉ – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO 

AOS DELITOS PUNIDOS COM RECLUSÃO - ARTS. 33, §2º, “B”, §3º E 59 

DO CÓDIGO PENAL – 9. ABRANDAMENTO EX OFFICIO DO REGIME EM 

RELAÇÃO AO DELITO PUNIDO COM DETENÇÃO EM BENEFÍCIO DA 

ACUSADA – 10. REFAZIMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA – 

NECESSÁRIO REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA DE FORMA 

DESPROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 

RELAÇÃO À RÉ – 11. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDÊNCIAS 

DE OFÍCIO.

1. Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos de 

policiais que participaram da diligência, e a delação extrajudicial de usuário 

de drogas que afirma ter adquirido pasta base de cocaína dos réus –, 

formam um conjunto probatório coerente e desfavorável aos apelantes, 

autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de 

tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição.

2. Lado outro, a falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da 

conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável 

para o exercício da narcotraficância, impõe a absolvição dos réus pelo 

delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

3. Inviável a absolvição pelo delito de posse irregular de arma de fogo de 

uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº. 10.826/03) quando o artefato é 

apreendido na residência dos acusados, consoante depoimento dos 

policiais que o prenderam em flagrante, corroborado pela própria 

confissão dos agentes, que assumiram a propriedade da arma durante a 

fase instrutória, sob o crivo do contraditório, sendo a manutenção da 

condenação medida que se impõe.

4. A agravante da reincidência não é inconstitucional, pois encontra 

respaldo nos princípios da individualização da pena e da isonomia, tendo 

sido recepcionada pela Carta Magna, em razão da necessidade de uma 

maior reprovação da conduta do agente que reitera na prática criminosa. 

Assim, no presente caso, possuindo o réu uma condenação por fato 

anterior, com trânsito em julgado anterior aos fatos em tela, resta 

configurada a reincidência, contudo, estabelecida durante a segunda fase 

dosimétrica de forma desproporcional, merecendo, de ofício, reparo o 

quantum fixado no édito condenatório.

5. Adequado o não reconhecimento da redutora prevista no §4º do artigo 

33 da Lei nº 11.343/06, diante da existência de outros registros criminais 

em desfavor do acusado aliada as circunstâncias ambientais que 

envolveram os fatos e a prisão em flagrante, os quais revelam a 

dedicação às atividades criminosas.

6. Quanto à dosimétrica penal, atente-se que concretizar a pena é 

atividade judicial que se consubstancia em três estágios e cada um 

desses estágios e de suas fases internas necessita ser, 

convenientemente, motivado sob pena de afrontar o princípio da 

individualização da pena. No caso, embora sopesadas devidamente na 

primeira etapa os maus antecedentes pelo juiz sentenciante, é imperativo o 

redimensionamento da sanção basilar do acusado, pois aplicada de forma 

desproporcional.

7. É cediço que a fixação do regime não deve se dar a partir da natureza 

do crime, mas sim em virtude da pena aplicada e considerando-se, ainda, 

as circunstâncias judiciais do agente. No caso, quanto ao delito de tráfico 

de drogas, o regime inicial fechado é o adequado para o réu, pois, 

necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime, posto 

que, trata-se de réu multirreincidente, o que autoriza a fixação do regime 

mais severo. Contudo, no que tange ao crime de posse irregular de arma 

de fogo de uso permitido, de acordo com o art. 33, caput, do Código Penal, 

a pena de detenção só poderá ser cumprida em regime semiaberto ou 

aberto, razão pela qual, em decorrência da reincidência do agente, 

cabível, de ofício, o regime mais severo para a espécie (semiaberto).

8. Sabe-se que a escolha do regime inicial de cumprimento da pena deve 

levar em consideração o quantum da reprimenda imposta, a eventual 

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais 

peculiaridades do caso concreto. Logo, na hipótese, reajustada a pena 

final da ré para 08 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes 

previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso V, 

da Lei 10.826/03 e favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 

do CP, necessária a modificação para o regime semiaberto, já que 

mostra-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito 
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perpetrado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

 9. Como é de trivial sabença, delitos punidos com reprimenda de detenção 

somente podem ser cumpridos em regime aberto e semiaberto conforme 

dispõe o art. 33, caput, do Código Penal. Portanto, de ofício, à vista do 

quantum de pena imposta à ré quanto ao crime do art. 12 do Estatuto de 

Desarmamento (01 ano de detenção), necessária fixação do regime mais 

brando da lei, ou seja, aberto. E, por conseguinte, a ré preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 e incisos, haja vista que a pena 

imposta foi de 01 ano de detenção; o crime não foi cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa; não é reincidente em delito doloso; bem como 

todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são 

favoráveis, portanto, a substituição da pena punida com detenção por uma 

restritiva de direito, é medida que se impõe.

 10. No tocante à fixação da pena de multa, é necessário levar em conta 

as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base 

(art. 59 do Código Penal), além das agravantes, atenuantes, causas de 

aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de 

reprimenda ser exasperada na mesma proporcionalidade da sanção 

privativa de liberdade. Logo, de ofício, necessária a readequação da 

condenação pecuniária da acusada, fixada de forma desproporcional em 

relação às penas privativas de liberdade dos delitos previstos nos artigos 

12 e 16, parágrafo único, V, ambos do Estatuto do Desarmamento.

11. Apelo parcialmente provido.

Apelação 162377/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 162377 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ALESSANDRO SOUZA PEREIRA DE MELO (Advs: Dr. 

JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB 9000001297), AUTOR(A) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. 

DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 70, 

AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS – NÃO VERIFICADO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E SEGURO – 

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP 

QUE CONFIGURAM MERAS RECOMENDAÇÕES – APREENSÃO DA 

MOTOCICLETA NA SUA RESIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição quando o crime de roubo majorado pelo emprego de 

arma e concurso de pessoas é comprovado pela palavra da vítima, que 

efetuou o reconhecimento fotográfico do agente, pelo depoimento de 

policial militar, que confirmou as diligências encetadas após o registro da 

ocorrência, e pela apreensão da motocicleta subtraída horas depois da 

prática do delito nas dependências da habitação coletiva em que o 

apelante morava à época.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal configuram 

meras recomendações legais, como já teve oportunidade de reconhecer o 

Superior Tribunal de Justiça, e o reconhecimento efetuado a partir de 

fotografia, despido, por conseguinte, dessas formalidades, não perde todo 

o seu poder de persuasão, pois ostenta, ao menos, natureza testemunhal 

e, portanto, deve ser sopesado pelo magistrado de acordo com seu livre 

convencimento e em cotejo com as demais provas.

Apelação 156640/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 156640 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - WALDISNEY DA SILVA LOPES (Advs: Dr. ADRIANO DOS 

SANTOS COSTA - OAB 13593/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, 

POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE BENS – DELITO 

DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE 

MOTOCICLETA – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE USO DO BEM NA 

PRÁTICA DE CRIME – NÃO COMPROVAÇÃO INDUVIDOSA DA 

PROPRIEDADE E DE SUA ORIGEM LÍCITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118 

E 120, AMBOS DO CPP – FORTES INDÍCIOS DE QUE O OBJETO 

APREENDIDO EM PODER DOS RÉUS DERIVAM DE ATIVIDADES ILÍCITAS – 

NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL 

– BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO – APELO DESPROVIDO.

Evidenciado que a motocicleta foi apreendida na posse dos réus, em um 

local supostamente de desmanche de veículos, fato que revela fortes 

indícios de que o bem apreendido em poder dos acusados é proveito do 

crime de receptação qualificada. Diante disso, a apreensão do veículo 

deve ser mantida porque ele interessa ao processo, o que traz a 

incidência do art. 118 do Código de Processo Penal. E, não havendo 

sentença definitiva prolatada, cabe ao magistrado decidir sobre o 

perdimento do bem em benefício da União ou a sua restituição a quem de 

direito, mas por ocasião da sentença de mérito, com todas as provas 

produzidas e com maior segurança. Por enquanto, o bem interessa ao 

processo e por isso não pode ser restituído.

Apelação 154485/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES. 

Protocolo Número/Ano: 154485 / 2016. Julgamento: 15/03/2017. 

APELANTE(S) - ADENILSON DE PAULA (Advs: Dr(a). SAULO FANAIA 

CASTRILLON - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001291), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

 APELAÇÃO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO TENTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES EM 

CONCURSO MATERIAL COM O DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI N.º 10.826/2003 – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

DADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA – REJEIÇÃO – 

CONCURSO DE CRIMES QUE ELEVA A PENA MÁXIMA ABSTRATA PARA 

PATAMAR ACIMA DE DOIS ANOS E AFASTA A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL – MÉRITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 

QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES – APELO DESPROVIDO.

 - Se a somatória das penas máximas abstratas dos crimes em concurso 

material supera dois anos, afastada está a tese de competência do 

Juizado Especial e, por corolário, a alegada nulidade do processo que 

tramitou no Juízo Comum;

- Nos casos de ação penal pública condicionada à representação, é 

suficiente a manifestação da vítima ou de seu representante legal, no 

sentido de ver desencadeado o processo, de modo que não se 

exige formalidades para a representação.

Apelação 144515/2015 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO. Protocolo Número/Ano: 144515 / 2015. Julgamento: 

15/03/2017. APELANTE(S) - LUZIA ROCHA COITINHO (Advs: Dr(a). 

ANGELITA KEMPER - OAB 15090/mt), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO 

ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

COMERCIALIZAÇÃO E PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

DA CONDUTA PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – 

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM 

HARMONIA COM A DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS 

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO 

QUANTO A MERCANCIA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 

11.343/06) NO PATAMAR MÁXIMO (2/3), COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO 

DE REGIME DE PENA MAIS BRANDO (ABERTO) E POSTERIOR 

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PROCEDÊNCIA – 

ACUSADA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI 

ANTIDROGAS E CÓDIGO PENAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

 Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos de 

policiais militares que participaram da diligência, e a delação extrajudicial 

de usuário de drogas que afirma ter adquirido pasta base de cocaína com 

a acusada –, formam um conjunto probatório coerente e desfavorável à 

recorrente, convergindo para a demonstração de que a agente praticava o 

tráfico ilícito de entorpecentes, não sendo apenas mero usuária de 

drogas, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição ou 

desclassificação.
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Diante do preenchimento dos requisitos para a incidência da causa 

especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n°. 

11.343/06, qual seja, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a 

atividades criminosas, tampouco integração à organização criminosa, bem 

como ínfima a quantidade de alucinógeno apreendido, faz jus a 

sentenciada à aplicação da fração redutora no percentual máximo, qual 

seja, 2/3 (dois terços).

 É cediço que a fixação do regime não deve se dar a partir da natureza do 

crime, mas sim em virtude da pena aplicada e considerando-se, ainda, as 

circunstâncias judiciais do agente. No caso, o regime aberto é o 

recomendado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos ao sentenciado que tem a pena inferior a 04 anos, não cometeu 

crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente em 

delito doloso e a avaliação das circunstâncias judiciais lhe é favorável, 

como na hipótese.

Recurso parcialmente provido.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-307 Terceira Câmara Criminal

Processo Número: 1001800-73.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

AILTON ABREU DA SILVA (PACIENTE)

VALDEIR COSTA DE ASSIS (RÉU)

WILLIAM RODRIGUES ROCHA (PACIENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILBERTO GIRALDELLI

 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos 

pacientes Ailton Abreu da Silva e Willian Rodrigues Rocha. Requisitem-se 

informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, BEM COMO INFORMAR UM PRAZO 

RAZOÁVEL PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO, tudo nos termos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

(CNGCGJ), Seção 22, in verbis: “Seção 22 – Habeas Corpus – 

Informações 7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo 

Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte: I - 

atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob 

qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias; II - fará relatório das fases 

do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso 

alterado pelo Provimento nº 47/13- CGJ) III – apresentará as 

considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses 

levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados 

concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão 

atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, 

conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento nº 47/13-CGJ) IV - fará 

a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade 

requisitante, inclusive, por fac-símile; V - providenciará o encaminhamento 

da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, 

comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido 

e necessário atendimento”. (grifei). Com as informações, colha-se o 

parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça. Intime-se o impetrante 

acerca do ora deliberado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de março de 2017. 

Des. Gilberto Giraldelli Relator

Intimação Classe: CNJ-307 Terceira Câmara Criminal

Processo Número: 1001800-73.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

VALDEIR COSTA DE ASSIS (RÉU)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WILLIAM RODRIGUES ROCHA (PACIENTE)

AILTON ABREU DA SILVA (PACIENTE)

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO GIRALDELLI

 

Em análise detida do requerimento feito pelo impetrante, verifico que as 

razões de seu inconformismo são as mesmas esposadas por ocasião da 

impetração, não tendo havido, neste ínterim, qualquer alteração 

substancial do quadro fático preexistente, apta a modificar o teor do 

decisum, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito de reconsideração e, por 

conseguinte, mantenho a negativa de concessão liminar da ordem de 

habeas corpus reclamada. Por outro lado, porque as informações 

requisitadas à d. autoridade tida por coatora efetivamente não foram 

prestadas até o presente momento, REITERO o pedido para que forneça 

as informações necessárias no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas), sob pena de requisição via Corregedoria-Geral da Justiça. 

Aportando aos autos as considerações de caráter jurídico prestadas pela 

inquinada autoridade coatora, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de março de 2017. Des. Gilberto 

Giraldelli Relator

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 141556 / 2016 APELAÇÃO Nº 141556/2016 - 

CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE PONTES E LACERDA APELANTE(S) - 

ROBÉRIO SOUZA DA SILVA (Advs: Dr(a). ETELMINIO ARRUDA 

SALOME NETO - OAB 9869/mt, Dr. JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB 

3111/to), APELANTE(S) - ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS (Advs: 

Dr. KÉLCIO JUNIO GARCIA - OAB 8169/mt), APELANTE(S) - MARCOS 

ALESSANDRO RODRIGUES SILVA (Advs: Dr. JOSÉ AÉCIO PIRES 

SALOMÉ - OAB 3111/to, Dr. KÉLCIO JUNIO GARCIA - OAB 8169/mt), 

APELANTE(S) - ELAINE CRISTINA CORREA DE SOUZA (Advs: Dr. JOSÉ 

AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB 3111/to, Dr. KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB 8169/mt), APELANTE(S) - ROBERTO SOUZA DA SILVA (Advs: 

Dr(a). ROMILDO SOUZA GROTA - OAB 4333-B), APELANTE(S) - JOSÉ 

AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (Advs: Dr(a). MARCIO FABIO NUNES 

DA SILVA - OAB 9612/PA), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: ...Logo, com supedâneo no art. 51, XV, do RITJMT, NÃO 

CONHEÇO das razões recursais de fls. 2201/2212, e nem das respectivas 

contrarrazões encartadas pelo Ministério Público às fls. 2213/2218. Via de 

consequência, nos termos do art. 51, VI, do RITJMT, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos ao d. juízo 

de origem, que deverá conceder prazo ao Ministério Público para 

oferecimento de novas contrarrazões, dessa vez, relativa às razões de 

fls. 2219/2254. Tudo cumprido, e retornando o feito a este eg. Tribunal de 

Justiça, uma vez mais, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, para 

ratificar (ou não) o parecer já exarado. Do presente despacho, intimem-se 

a cúpula ministerial e os advogados Dr. José Aécio Pires Salomé, Dr. 

Etelminio de Arruda Salomé Neto e Dr. Kelcio Junio Garcia, sendo os 3 

(três) últimos, via DJe. Cumpra-se COM URGÊNCIA, pois se trata de ação 

penal em que parte dos réus encontra-se segregada cautelarmente.

Ass.: EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 23349 / 2017 APELAÇÃO Nº 23349/2017 - 

CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE APELANTE(S) - 

ADRIANA TEIXEIRA FLORIAN (Advs: Dr. ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB 7963/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: ...À vista do consignado à fl. 38, intime-se a apelante 

ADRIANA TEIXEIRA FLORIAN, por intermédio do seu advogado, Dr. 

Anatoly Hodniuk Júnior, inscrito na OAB/MT sob o n.º 7.963, para, nos 

termos do art. 600, §4º, do CPP, apresentar as razões do recurso de 

apelação interposto, ou comprovar que notificou a apelante da eventual 

renúncia do mandato, devendo ainda ficar advertido de que, não o 

fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderá 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, sem prejuízo de 

comunicação da indesejada conduta à subseção da OAB para as 

sanções administrativas cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1710 Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Processo Número: 1001935-85.2017.8.11.0000
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Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI IGOR CARDOSO MULTAS (IMPETRANTE)

JOSE VIKTOR CARDOSO (IMPETRANTE)

ROSANGELA ALVES CARDOSO (IMPETRANTE)

AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - 18335-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDERSON MARCELO DE CAMPOS (RÉU)

JANDERSON DOS SANTOS LOPES (RÉU)

MAURÍCIO DE CARVALHO (RÉU)

JOSÉ CARLOS LEMES DA SILVA (RÉU)

REINALDO DOS SANTOS (RÉU)

MARCOS GONÇALVES FÉLIX (RÉU)

Magistrado(s):

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 

"(...) Pelo exposto, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito 

invocado (fumus boni iuris), indefiro a liminar."

Coordenadoria Administrativa

Departamento Administrativo

Extrato

I N E X I G I B I L I D A D E  D E  L I C I T A Ç Ã O  N .  1 2 / 2 0 1 7  C I A 

0155327-96.2016.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a senhora Vânila Cardoso André de Moraes 

CPF: 511.112.330-04 Decisão: "(...) Portanto, acolho o parecer da 

Assesoria Técnico-Jurídica de Licitação (fls. 64/70-TJ/MT), adotando-o 

como razões de decidir, para autorizar a contratação na forma requerida, 

por inexigibilidade de licitação (art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI, todos da 

Lei n. 8.666/93 (...). Publique-se. (...) Cumpra-se. Cuiabá, 17 de novembro 

de 2016. Desembargador Paulo da Cunha - Presidente do Tribunal de 

Justiça". Fundamento: Artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei 

8.666/93.’’ Elemento de Despesa: 3.3.90.36.6.1 Valor: R$ 7.977,62 (sete 

mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). 

Cuiabá, 17 de março de 2017. Márcia Regina da Silva Santos Diretora do 

Departamento Administrativo em substituição legal
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CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 
DA CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA – FORO JUDICIAL 
 

4ª edição 

 

 

 

 

 

Observações:  

I – Nesta quarta edição da CNGC- Foro Judicial, haverá a adequação estrutural de 

acordo com a Lei Complementar 95/98, notadamente quanto aos artigos, parágrafos, 

incisos e alíneas. 

II – Haverá a adequação da norma com leis federais, estaduais, normas 

admininistrativas do Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Nacional de Justiça e 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 
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PROVIMENTO Nº 41/2016-CGJ 

 

 
Aprova a 4ª edição da 

Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Foro Judicial - 

CNGC. 

 

 

 

A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio da DESEMBARGADORA MARIA 

EROTIDES KNEIP, CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31 e 39, 

“c”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso - COJE; 

 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é 

o órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa com atribuição em todo o 

Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial a 

Lei nº 13.105/2015. 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a 4ª edição da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC. 

 

Art. 2º A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC poderá ser revogada por meio 

de Provimento a ser elaborado sem prejudicar a sistemática e a numeração existentes. 

 

Art. 3º Esta norma, suas alterações e todos os formulários 

padronizados serão disponibilizados no site da Corregedoria-Geral da Justiça 

(http://corregedoria.tjmt.jus.br/) em duas vias: uma sem as referências e remissões e 

outra, tachada, com todas as alterações constantes. 

  

Art. 4º Este provimento entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Presidência do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da Justiça, Defensoria Pública 

Geral e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Mato Grosso – OAB/MT. 

 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2016. 

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP 
Corregedora-Geral da Justiça 
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Gestão 2015-2016 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

relativas ao Foro Judicial – CNGCJ, ora apresentada, nasce da necessidade de 

atualização em face de várias normas que surgiram desde a edição anterior. 

O Código de Processo Civil de 2015 e a forte atuação do CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça, via resoluções e provimentos da Corregedoria Nacional 

da Justiça, bem como provimentos desta Corregedoria-Geral da Justiça e a edição de 

normas federais e estaduais impuseram o nascimento da nova edição. 

A norma administrativa é de manuseio necessário para juízes e 

servidores e têm a função de melhor disciplinar temas, esclarecer dúvidas e facilitar a 

atuação do próprio Poder Judiciário. O Judiciário externa-se pelas decisões judiciais e 

pelo cumprimento que se lhes segue via atuação dos gestores e servidores. Para isso, é 

necessário atualização para otimização dos serviços. 

Nesta quarta edição apresento o formato da CNGC por artigos, de molde 

a facilitar o manuseio e a pesquisa. 

Espero haver contribuído com a nova edição para que tenhamos um 

Judiciário mais célere e efetivo. 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2016. 

 

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP 
Corregedora-Geral da Justiça 
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CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL - CNGC 

 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SEÇÃO 1 – A Consolidação e seu Uso 

SEÇÃO 2 – Da Função Correicional 

SEÇÃO 3 – Roteiro de Correição 

SEÇÃO 4 – Do Inventário de Processos 

SEÇÃO 5 – Relatório Estatístico Mensal das Atividades Forenses 

SEÇÃO 6 – Das Reclamações e da Apuração de Infrações Administrativas 

SEÇÃO 7 – Da Videoconferência entre a Corregedoria-Geral da Justiça e as Comarcas 

do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 8 – Do Serviço Denominado “Fale com o Corregedor” 

SEÇÃO 9 – Da Emissão Eletrônica e Gratuita de Certidões online na Primeira Instância 

SEÇÃO 10 – Da Emissão Eletrônica e Gratuita de Certidões online para Pessoa Física e 

Jurídica no Âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 11 – Do Sistema de Gestão da Primeira Instância - SGPI 

SEÇÃO 12 – Do Sistema Malote Digital 

SEÇÃO 13 – Do Sistema RENAJUD 

SEÇÃO 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP) 

SEÇÃO 15 – Do Banco de Peritos, Tradutores, Intérpretes e Administradores Judiciais 

SEÇÃO 16 – Do Portal Eletrônico do Advogado – PEA (Peticionamento Eletrônico nos 

Processos Físicos que Tramitam na 1.ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso) 

SEÇÃO 17 – Do Apolo Eletrônico 

SEÇÃO 18 – Do Plantão Judiciário 

SEÇÃO 19 – Da Direção do Foro 

SEÇÃO 20 – Do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia 

SEÇÃO 21 – Da Nomeação de Defensor Dativo 

SEÇÃO 22 – Da Eliminação de Autos    
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CAPÍTULO II – DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA 

 

SEÇÃO 1 – Disposições Gerais 

SEÇÃO 2 – A Escrituração e Utilização dos Livros 

SEÇÃO 3 – Os Processos 

SEÇÃO 4 – Carga de Processos: Advogados e Estagiários 

SEÇÃO 5 – Os Mandados 

SEÇÃO 6 – As Certidões e os Ofícios 

SEÇÃO 7 – As Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem 

SEÇÃO 8 – Citações e Intimações 

SEÇÃO 9 – Intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

SEÇÃO 10 – Cobrança de Autos 

SEÇÃO 11 – Preparo de Recurso 

SEÇÃO 12 – Precatório Requisitório 

SEÇÃO 13 – Depósito e Alvarás Judiciais 

SEÇÃO 14 – As Custas Processuais 

SEÇÃO 15 – Da gratuidade da Justiça 

SEÇÃO 16 – Requisição de Força Policial 

SEÇÃO 17 – Requisição de Informação sobre Renda ou Bens à Receita Federal 

SEÇÃO 18 – Método ORDEM de Gerenciamento para Resultados nas Comarcas e 

Varas 

SEÇÃO 19 – Perícias 

SEÇÃO 20 – Penhora on line 

SEÇÃO 21 – Da Gravação de Audiências 

SEÇÃO 22 – Da Racionalização de Atos e Procedimentos Processuais na Justiça de 1ª 

Instância do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 23 – Da Prioridade na Tramitação de Processos 

SEÇÃO 24 – Do Envio de Portaria e Ordens de Serviços Baixados pelos Juízes   

SEÇÃO 25 – Do Mutirão de Sentenças 

SEÇÃO 26 – Da Padronização de Atos, Procedimentos e Documentos para a 1ª 

Instância, do Estado de Mato Grosso  

SEÇÃO 27 – Internações Voluntárias e Involuntárias Compulsórias 
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SEÇÃO 28 – Da remessa de processos com saldo devedor de Custas Judiciais e Taxas 

Judiciárias dos Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processos administrativos para 

inscrição em dívida Ativa na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.  

SEÇÃO 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da 

inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de 

constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.  

SEÇÃO 30 – Do procedimento de desarquivamento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual com o julgamento de casos idênticos em bloco de 

processos de conhecimento ainda não julgados, bem como de Execuções Fiscais em 

Arquivo Provisório  

SEÇÃO 31 – Comunicações de suspensão e/ou restabelecimento de Direitos Políticos 

pelos órgãos da 1ª Instância e Tribunal Regional Eleitoral  

SEÇÃO 32 – Do procedimento de desarquivamento para extração de cópias ou prática 

de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos arquivados 

definitivamente, no âmbito do primeiro grau  

SEÇÃO 33 – Da Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Cuiabá 

 

CAPÍTULO III – O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, 

OFICIAL DE JUSTIÇA, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, 

AVALIADOR E GESTOR JUDICIÁRIO 

 

SEÇÃO 1 – A Distribuição - Normas Gerais  

SEÇÃO 2 – Classificação das Ações 

SEÇÃO 3 – Oficial de Justiça 

SEÇÃO 4 – Depositário Judicial, Avaliador, Contador e Partidor 

SEÇÃO 5 – Gestor judiciário  

SEÇÃO 6 – Distribuição de Incidentes Processuais 

SEÇÃO 7 – Serviço de Plantão Judiciário 

 

CAPÍTULO IV – DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

SEÇÃO 1 – Disposições Gerais  
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SEÇÃO 2 – Dos Serviços da Infância e da Juventude 

SEÇÃO 3 – Dos Livros  

SEÇÃO 4 – Do Agente Voluntário da Infância e Juventude 

SEÇÃO 5 – Da Equipe Interprofissional 

SEÇÃO 6 – Do Cadastro Geral Unificado  

SEÇÃO 7 – Da Prioridade dos Feitos Relativos às Medidas de Proteção, Adoção, 

Guarda, Tutela, Suspensão e Destituição do Poder Familiar 

SEÇÃO 8 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores das Varas Judiciais 

da Infância e Juventude  

SEÇÃO 9 – Dos Esclarecimentos e Procedimentos para Autorização Judicial de 

Viagem a Crianças e Adolescentes 

SEÇÃO 10 – Do Projeto “Pai Presente” 

SEÇÃO 11 – Cadastramento e permanente atualização dos dados relativos ao Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, instituído pela Resolução nº 54/08 – CNJ 

SEÇÃO 12 – Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos 

(CNCA) e sobre o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) 

SEÇÃO 13 – Regulamenta a colheita de depoimento de crianças e adolescentes vítimas 

e testemunhas de crimes, implementado o “Depoimento Especial” nos moldes do 

Projeto conhecido como “Depoimento Sem Dano”, nas Varas do Estado de Mato 

Grosso, cujo projeto nelas já está implantado 

SEÇÃO 14 – Do Projeto Padrinhos 

SEÇÃO 15 – Do Adolescente em Conflito com a Lei – Do ingresso do adolescente em 

programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em unidade de 

internação provisória  

SEÇÃO 16 – Programa “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”  

 

CAPÍTULO V – DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

SEÇÃO 1 – Disposições Gerais  

SEÇÃO 2 – Juizado Especial Cível 

SEÇÃO 3 – Citação e Intimação 

SEÇÃO 4 – Conciliação  

SEÇÃO 5 – Instrução e Julgamento 
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SEÇÃO 6 – Gravação das Audiências 

SEÇÃO 7 – Resposta do Réu 

SEÇÃO 8 – Os Recursos 

SEÇÃO 9 – Custas Recursais e do Processo 

SEÇÃO 10 – Juizado Especial Criminal 

SEÇÃO 11 – Audiência Preliminar 

SEÇÃO 12 – Citação e Intimação 

SEÇÃO 13 – Comunicações pela Secretaria 

SEÇÃO 14 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 

Especiais Criminais 

SEÇÃO 15 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 

Especiais Cíveis 

SEÇÃO 16 – Da Incorporação dos Juizados Especiais às Varas Únicas nas Comarcas 

de Primeira Entrância 

SEÇÃO 17 – Da Instalação do “Projeto Expressinho” junto ao PROCON no Estado de 

Mato Grosso, com a Participação do Juizado Especial do Consumidor 

 

CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL 

 

SEÇÃO 1 – Livros do Ofício 

SEÇÃO 2 – Registro, Autuação e Anotações no Cartório Distribuidor 

SEÇÃO 3 – Conclusão 

SEÇÃO 4 – Citação, Intimação 

SEÇÃO 5 – Advogado 

SEÇÃO 6 – Perito 

SEÇÃO 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução 

SEÇÃO 8 – Insolvência 

SEÇÃO 9 – Inventários e Arrolamentos 

SEÇÃO 10 – Tutela e Curatela 

SEÇÃO 11 – Recursos 

SEÇÃO 12 – Arquivamento 

SEÇÃO 13 – Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente 

SEÇÃO 14 – Audiências 
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SEÇÃO 15 – Do Arquivamento de Execução Fiscal de Pequeno Valor  

SEÇÃO 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Varas Cíveis 

SEÇÃO 17 – Da Inserção de Tópico Síntese nas Sentenças Exaradas em Processos que 

Versem sobre Concessão ou Revisão de Benefícios Previdenciários ou Assistenciais. 

SEÇÃO 18 – Do Procedimento de Pagamento Espontâneo da Obrigação  

SEÇÃO 19 – Do Serviço Conciliatório Familiar nas Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias 

do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 20 – Do funcionamento da Central de Conciliação no Foro da Capital e dá 

outras providências  

SEÇÃO 21 – Recomenda aos magistrados adoção de medidas para assegurar maior 

eficiência na solução de demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde 

SEÇÃO 22 – Orienta os magistrados acerca do procedimento a ser adotado 

posteriormente ao deferimento de liminar em ações referentes à saúde, cujo sujeito 

passivo é a Fazenda Pública e/ou seus entes 

SEÇÃO 23 – Negócios jurídicos processuais e calendário processual 

SEÇÃO 24 – Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz 

SEÇÃO 25 – Ordem Cronológica de processos conclusos para proferir sentença 

 

CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL 

 

SEÇÃO 1 – Livros Obrigatórios  

SEÇÃO 2 – Procedimentos Inquisitoriais 

SEÇÃO 3 – Cartas Precatórias 

SEÇÃO 4 – Autuação  

SEÇÃO 5 – Citação 

SEÇÃO 6 – Interrogatório 

SEÇÃO 7 – Intimação 

SEÇÃO 8 – Requisição de Pessoas Presas 

SEÇÃO 9 – Atos do Juiz 

SEÇÃO 10 – Defesa 

SEÇÃO 11 – Instrução Processual 

SEÇÃO 12 – Movimentação dos Processos 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 16 de 703



SEÇÃO 13 – Sentenças 

SEÇÃO 14 – Ordens de Soltura e de Prisão e Transferência e Remoção de Presos 

SEÇÃO 15 – Do Sistema Integrado de Mandado de Prisão – SIMP 

SEÇÃO 16 – Comunicações pela Secretaria 

SEÇÃO 17 – Certidão de Antecedentes Criminais 

SEÇÃO 18 – Certidões de Processos Criminais para Efeitos Civis 

SEÇÃO 19 – Fiança Criminal 

SEÇÃO 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos 

SEÇÃO 21 – Depósito de Substâncias Entorpecentes e Explosivas 

SEÇÃO 22 – Habeas Corpus – Informações 

SEÇÃO 23 – Incidentes Criminais 

SEÇÃO 24 – Execuções Penais - Livros Obrigatórios 

SEÇÃO 25 – Regimes Semiaberto e Fechado 

SEÇÃO 26 – Regimes Semiaberto e Aberto  

SEÇÃO 27 – Sursis 

SEÇÃO 28 – Guia de Recolhimento 

SEÇÃO 29 – Execução Provisória da Pena 

SEÇÃO 30 – Corregedoria dos Presídios 

SEÇÃO 31 – Pedidos Incidentais 

SEÇÃO 32 – Execução de Pena e regulamentação da utilização dos recursos das penas 

de prestação pecuniária e das medidas alternativas 

SEÇÃO 33 – Da Central de Execução das Medidas e Penas Alternativas - CEPA  

SEÇÃO 34 – Da Remição de Pena pelo Estudo e pela Leitura 

SEÇÃO 35 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Secretarias Judiciais Criminais 

SEÇÃO 36 – Do Uso de Aparelhos de Monitoramento Eletrônico 

SEÇÃO 37 – Da Comunicação Eletrônica entre as Varas Criminais e os Órgãos da 

SEJUSP 

SEÇÃO 38 – Dos Procedimentos para Interdição de Unidades Prisionais no Estado 

SEÇÃO 39 – Do Programa Jurado Voluntário 

SEÇÃO 40 – Dos Procedimentos para a Doação e a Alienação Judicial de Produtos 

Florestais Apreendidos em Processos Ambientais 
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SEÇÃO 41 – Da Obrigatoriedade de Adoção e Distribuição das Cartilhas do Apenado 

nas Varas Criminais do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 42 – Da Obrigatoriedade de Inserção as Datas de Prescrição das Ações Penais 

em Curso no Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual 

SEÇÃO 43 – Da Obrigatoriedade de Fiscalização do Cumprimento das Leis que 

Reservam Cotas para Egressos no Serviço Público 

SEÇÃO 44 – Do Travamento da Pauta de Audiências em Processos Criminais 

SEÇÃO 45 – Do Controle de Processos com Réus Presos Provisoriamente 

SEÇÃO 46 – Da Realização do Mutirão Carcerário 

SEÇÃO 47 – Disciplina os Procedimentos Atinentes à Tramitação Prioritária de 

Processos Judiciais que se Destinam à Apuração de Crimes Sexuais Praticados contra 

Crianças e Adolescentes 

SEÇÃO 48 – Da Incumbência do Ministério Público em Comprovar os Requisitos para 

a Progressão de Regime de Cumprimento de Pena 

SEÇÃO 49 – Do Banco de Dados de Mandados de Prisão – BNMP  

SEÇÃO 50 – Da Uniformização do Procedimento da Comunicação do Preso 

Estrangeiro no Âmbito do Poder Judiciário 

SEÇÃO 51 – Do Módulo de Gerenciamento de Penas – MGP 

SEÇÃO 52 – Da Proteção às Vítimas e Testemunhas, por Meio da Ocultação de Seus 

Dados Pessoais, Especialmente Àquelas Expostas a Risco de Violência Física ou Moral, 

Envolvendo Crimes Graves, a Exemplo de Tráfico de Drogas, Homicídio e Roubo 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção 1 – A Consolidação e seu Uso  

 

Art. 1º Todas as orientações de caráter geral expedidas até a presente data pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, expressas em Provimentos, Instruções, Ofícios 

Circulares e Recomendações, assim como em quaisquer outros atos normativos, 

editados até a presente data, estão reunidos nesta Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, que também pode ser designada pela sigla CNGC. 

Art. 2º Para uso das normas e buscando facilitar eventuais alterações futuras, que 

poderão ocorrer por meio de Provimento, a Consolidação se organiza na forma de 

código. 

Art. 3º Havendo modificação, supressão ou acréscimo no texto da CNGC, será 

expedido Provimento e remetido para publicação no Órgão Oficial. 

§ 1º A Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça organizará a folha a ser substituída 

com o novo texto, enviando-a aos integrantes dos Foros Judicial e Administrativo, 

prefencialmente por e-mail. A folha também será disponibilizada no site 

www.tj.mt.gov.br/cgj-link.biblioteca.digital. 

§ 2º A folha recebida na comarca deverá ser imediatamente adicionada no classificador 

ou pasta, descartando a folha anterior. 

§ 3º Esta Consolidação e os Provimentos que a alterarem serão disponibilizados na 

internet, no site do Tribunal de Justiça, e o texto alterado deverá ser incluso na CNGC, 

citando o ato que o alterou. 

Art. 4º Havendo necessidade, em face dos costumes e peculiaridades da comarca, o Juiz 

poderá editar regras complementares, por meio de Portaria, que será enviada à 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para verificação e aprovação. 
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Seção 2 – Da Função Correicional 

 

Art. 5º A atividade correicional será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos 

limites da comarca, pelo respectivo juiz, compreendendo a orientação, fiscalização e 

inspeção constante das secretarias, serviços auxiliares, polícia judiciária e presídios. 

§ 1º No exercício dessa atividade, serão editadas instruções, expedidas recomendações, 

corrigidos erros e coibidos abusos ou ilegalidades. 

§ 2º A função correicional será exercida por intermédio de inspeções, correições 

permanentes, ordinárias periódicas e extraordinárias, gerais ou parciais.  

Art. 6º As inspeções e correições serão realizadas pelo Corregedor-Geral da Justiça, no 

âmbito de suas atribuições, nos serviços forenses de qualquer comarca, Juízo, Juizado 

ou Secretaria de Justiça. 

Parágrafo único. Pode o Corregedor-Geral da Justiça, mediante ato específico, delegar 

a realização das correições a juízes de direito. 

Art. 7º A correição permanente é aquela realizada pelo Juiz de Direito ou Substituto em 

caráter ininterrupto e compreende a inspeção de secretaria, delegacias de polícia, prisões 

e demais repartições relacionadas diretamente com os serviços judiciais e 

administrativos, bem como sobre a atividade dos servidores que lhes sejam 

subordinados.  

Art. 8º A correição ordinária é aquela realizada pelo Corregedor, Juiz Auxiliar ou Juiz 

de Direito designado pelo Corregedor e, no âmbito do 1º grau, pelo juiz em atuação na 

unidade judiciária, e deverá ser informada com antecedência e objetivará a fiscalização 

geral.  

Art. 9º A correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, realizável a 

qualquer momento pelo magistrado, de ofício, ou mediante determinação do Conselho 

da Magistratura ou do Corregedor-Geral da Justiça, podendo ser geral ou parcial, 

conforme abranja ou não todos os serviços da comarca. 

Art. 10. Ao término da correição, o magistrado fará relatório detalhado, que agasalhará 

recomendações, caso haja necessidade, que serão enviadas para efetivo cumprimento. 

Art. 11. Os recursos contra as decisões dos Diretores de Foro, do Corregedor-Geral da 

Justiça e do Presidente do Tribunal serão interpostos ao Conselho da Magistratura, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 53, § 1º, I, Provimento 05/2008/CM), exceto nos casos de 
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processos administrativos não disciplinares, quando a parte recorrente for servidor, 

hipótese em que o prazo será de 30 (trinta) dias. 

§ 1º Em caso de recurso contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça, 

acerca dos critérios para promoção, remoção e acesso, o prazo recursal é de 10 (dez) 

dias. 

§ 2º Nas comarcas interligadas via internet ao Tribunal de Justiça, o prazo será contado 

a partir da data da circulação no Diário da Justiça da respectiva decisão. Naquelas não 

interligadas e nos feitos de caráter confidencial, a partir da data da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR), em conformidade com o Provimento nº 010/2006/CM. 

Art. 12. As correições, visando averiguações de abusos ou irregularidades atribuídas a 

magistrados, serão procedidas e dirigidas pessoalmente pelo Corregedor-Geral da 

Justiça ou por Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria, por ele especialmente 

designado, em segredo de justiça, se entender necessário. 

Art. 13. Quando necessário, todos os servidores da comarca ficarão à disposição do 

Corregedor-Geral da Justiça ou dos Juízes Auxiliares para realização dos trabalhos 

correicionais. 

Art. 14. Sendo exigido pelo Corregedor-Geral ou pelo Juiz, todos os servidores 

apresentarão, antes ou durante os trabalhos correicionais, os atos constitutivos de 

nomeação, posse e exercício.  

Art. 15. Os atos do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso serão 

expressos por meio de: 

I - PROVIMENTO: ato de caráter normativo, com a finalidade de esclarecer ou orientar 

quanto à aplicação de dispositivos de lei; é o instrumento administrativo da 

Corregedoria, que tem por finalidade editar normas de caráter geral; 

II - RECOMENDAÇÃO: proferida nos próprios autos; 

III - DESPACHOS: atos pelos quais se ordene diligência, ou mande extrair certidões ou 

informações para fundamentação dos autos em análise; 

IV - INSTRUÇÃO: ato que objetiva advertir sobre a necessidade ou a forma de se 

cumprir ou fazer cumprir preceito legal ou normativo; 

V - ORDEM DE SERVIÇO: para, internamente e no plano administrativo, regular os 

serviços da Corregedoria-Geral da Justiça; 
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VI - CIRCULAR: instrumento através do qual se divulga matéria normativa ou 

administrativa para conhecimento em geral, e dirigida concomitantemente a diversas 

autoridades administrativas do mesmo grau hierárquico; 

VII - PORTARIA: ato de natureza específica que visa formalizar medidas 

administrativas adotadas;  

VIII - OFÍCIOS: comunicação escrita e formal endereçada a autoridades, serventuários 

e órgãos, ou a particulares. 

Parágrafo único. Provimentos e Portarias tornar-se-ão públicos mediante publicação 

no Diário da Justiça, exceto nos casos de a matéria ter caráter confidencial. 

Art. 16. A correição parcial, que será apresentada ao Corregedor-Geral da Justiça com o 

comprovante, se for o caso, do respectivo preparo, será processada na forma que 

determina o artigo 36, parágrafos e incisos, do COJE.  

Parágrafo único. É isenta de preparo a correição parcial quando interposta em 

processos criminais, bem assim nos casos previstos no artigo 10, XXII, da Constituição 

Estadual e artigo 77 do RITJ - MT. 

Art. 17. As delegacias de polícia e unidades prisionais deverão ser submetidas à 

correição ordinária anual, pelo juiz competente, até o mês de agosto, concluindo-se com 

o envio de relatório à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme dispõe o art. 86 do COJE, prorrogáveis, justificadamente, por igual prazo, em 

razão da quantidade de secretarias e da extensão territorial da comarca. 

Art. 18. Caberá ao magistrado, ao assumir a unidade judiciária, optar por efetuar nova 

correição ou fazer inventário dos feitos à sua ordem, desde que a última correição tenha 

se realizado em prazo inferior a 01 (um) ano, ou a realizar nova correição se em prazo 

superior a este. Daí em diante, anualmente e de forma alternada exercerá o poder-dever 

de correição ordinária ou inventário, podendo efetuá-las de forma extraordinária sempre 

que reputar necessário ou em atendimento a determinação superior.  

§ 1º No prazo máximo de 30 (trinta) dias para a correição e de 7 (sete) dias para o 

inventário, deverão os trabalhos estar concluídos e o respectivo relatório ser 

encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º Admite-se a prorrogação dos prazos supra, pelo mesmo período, formalizada por 

Portaria do Juízo, devidamente justificada, e comunicada ao Corregedor-Geral da 

Justiça. Excepcionalmente poderá o magistrado requerer a este a dilação em prazo 
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superior, desde que o faça fundamentadamente e com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias.  

Art. 19. Durante a correição não haverá suspensão de atos processuais e os serviços 

judiciários funcionarão normalmente, ressalvando-se as realizações de audiências que, 

em regra, não serão designadas, salvo os casos de necessidade e/ou impossibilidade de 

redesignação. 

Art. 20. Durante o período de correição autoriza-se que o expediente normal seja 

acrescido de 2 (duas) horas, no máximo, além de realização de expediente aos sábados e 

domingos, que serão compensadas oportunamente, a critério do Juiz Titular da Vara 

correicionada. 

Art. 21. Durante os trabalhos correicionais o juiz e o gestor judiciário, no âmbito de 

suas competências, deverão, dentre outros atos: 

I - impulsionar os processos, principalmente aqueles que dependerem de atos 

ordinatórios, de designação ou cumprimento de atos processuais; 

II - proferir decisões rotineiras na Vara, inclusive sentença; 

III - atualizar todos os processos no Sistema informatizado de acompanhamento 

processual e adequar o físico aos que devam constar no sistema; 

IV - arquivar autos, segundo as normas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

V - separar os processos que estão a demandar estudos, identificando-os e elaborando, 

no termo de correição, plano para decidi-los em prazo não superior a 120 (cento e vinte) 

dias; 

VI - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização e normalização 

dos serviços. 

Parágrafo único. Salvo a situação prevista no inciso V, acima transcrito, fica proibido 

o lançamento de simples vistos em correição, ficando o infrator sujeito à abertura de 

procedimento administrativo. 

Art. 22. O juiz deverá fixar no átrio do Fórum e na porta da secretaria informação clara 

e destacada de estar a vara sob correição, para recebimento de reclamações, críticas e 

sugestões, anotando-as no termo que lavrar, bem como as medidas adotadas. 

Art. 23. Terminados os trabalhos correicionais, cópia do termo será fixada nos lugares 

indicados no artigo anterior para conhecimento geral.  

§ 1º Realizada a correição, deverá ser enviado o respectivo termo à Corregedoria-Geral 

da Justiça, por meio eletrônico disponibilizado no sistema informatizado do TJ-MT. 
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§ 2º Mensalmente, o juiz comunicará à Corregedoria-Geral da Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho referido no inciso V do art. 21 da CNGC, indicando 

os processos decididos e as providências tomadas, na forma do § 1º deste artigo. 
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Seção 3 – Roteiro de Correição  

 

Art. 24. O Juiz responsável baixará Portaria devidamente especificada, com ampla 

divulgação, marcando o período para a correição, na forma dos arts. 17 e 18 da CNGC, 

com comunicação e envio de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça e aos responsáveis 

pelos serviços objeto da correição.  

Art. 25. Para que todos os autos estejam na secretaria, o gestor judiciário, até a véspera 

do dia designado para o início da correição, deverá providenciar a cobrança daqueles 

que estão com carga para advogados, peritos, Ministério Público, Defensoria Pública e 

outros. 

Art. 26. Na correição deve ser verificado, no Foro Judicial e no Administrativo, o 

seguinte: 

I - se está afixada em lugar bem visível ao público a Portaria de diligências dos oficiais 

de justiça;  

II - se estão revestidos das formalidades legais os títulos de nomeação dos servidores e 

se a situação funcional se encontra regular;  

III - se em dia o recolhimento em favor do FUNAJURIS, pelo cartório distribuidor;  

IV - se a disposição dos móveis e as condições de higiene e ordem do local de trabalho 

são convenientes, bem como a segurança (janelas com grades, extintor de incêndio etc); 

V - se foram sanadas e não estão sendo repetidas todas as irregularidades constatadas na 

correição anterior, adotando as providências disciplinares cabíveis; 

VI - se estão sendo observados, pelas secretarias, a Lei de Custas (Lei 7.603/2001 e 

alterações) e os Provimentos com as respectivas atualizações; 

VII – se a secretaria possui a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e se ela 

está atualizada; 

VIII - se os selos de autenticidade são utilizados corretamente; 

IX - se o arquivo de livros e papéis é seguro, limpo, livre de insetos, com separações 

por espécie ou tipo, distribuídos em prateleiras, contém etiquetas especificando 

tipo/espécie e período etc. 

Art. 27. Em todas as secretarias do Foro Judicial deverá ser verificado, ainda: 

I - se a remessa do Relatório Estatístico das Atividades Forenses e do Relatório 

Trimestral do STF encontra-se em dia e é feita pelo sistema informatizado; 
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II - se o cadastramento e respectivas alterações das partes, dos advogados e das 

testemunhas, bem como a movimentação dos processos tem sido lançada corretamente 

no sistema informatizado, ou, na impossibilidade da utilização do sistema 

informatizado, se o controle da movimentação dos processos é feito em fichário geral e 

individual; 

III - se há processos paralisados na secretaria que devam ser impulsionados; 

IV - se há processos aguardando devolução de carta precatória, cujo prazo já esteja 

expirado; 

V - se há carta precatória aguardando cumprimento e a razão da demora;  

VI - se há processo aguardando cumprimento de despacho e a razão da demora;  

VII - se estão sendo feitas de forma regular e enviadas com frequência normal as listas 

para intimação dos advogados; 

VIII - se há pedidos de antecedentes e ofícios oriundos de outros juízos ou órgãos, sem 

resposta na Secretaria; 

IX - se estão guardados em local seguro as armas e os objetos dos processos em 

andamento, e se as armas dos processos findos e inquéritos arquivados estão sendo 

regularmente encaminhadas às Organizações Militares do Exército, a data do 

arquivamento dos autos e o número da caixa respectiva, observada a Seção 20, do 

Capítulo 7, desta Consolidação; 

X - se estão sendo observados rigorosamente as diretrizes e procedimentos 

estabelecidos pela Metodologia ORDEM de Gerenciamento para resultados, na forma 

do Capítulo 2, Seção 17 e respectivo manual; 

XI – se há processos com pedidos de urgência – liminar ou antecipatório – ainda não 

apreciados; 

XII – qual o percentual e o nível de cumprimento das metas do Conselho Nacional de 

Justiça e do Tribunal de Justiça; 

XIII – se as audiências estão sendo realizadas com prazo superior a 180 (cento e 

oitenta) dias. 

Art. 28. Deve-se verificar com relação aos processos: 

I - se os despachos e sentenças vêm sendo regularmente cumpridos pelas secretarias; 

II – se os controles da juntada de peças processuais são preenchidos; se é certificado o 

recebimento do expediente na secretaria e se todas as certidões vêm sendo rubricados 

pelo gestor ou servidor por ele indicado; 
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III - se são certificados nos autos pela secretaria o pagamento de custas e sua 

distribuição; 

IV - se são certificados nos autos a existência de depósito em dinheiro e lançados em 

controle informatizado, ou na sua falta, em livro próprio, e se está sendo observada a 

vedação quanto ao recebimento de valores de qualquer espécie pela secretaria; 

V - se os prazos para fazer conclusão dos autos, juntada de expedientes e abertura de 

vista são cumpridos pela secretaria; 

VI - se as testemunhas e os declarantes são devidamente qualificados com os requisitos 

legais (artigos 450 c/c 457 do CPC e 203 do CPP), inclusive com data de nascimento e 

número do RG e do CPF; 

VII - se está bem conservada ou se necessita ser refeita a autuação dos processos; 

VIII - se todos os dados recomendados na CNGC constam na autuação; 

IX - se são comunicados ao Distribuidor, à Delegacia de Polícia e ao Instituto de 

Identificação o recebimento da denúncia ou queixa e a prolação de sentença criminal, 

com a indicação do trânsito em julgado, em caso de condenação; 

X - se o trânsito em julgado da sentença criminal vem sendo certificado em separado 

para a acusação, defesa e réu; 

XI - se a fiança é certificada nos autos, registrada no livro próprio e depositada na Conta 

Única do Poder Judiciário à disposição do Juízo; 

XII - se há mandado de prisão expedido nos feitos em execução de sentença, se o 

cumprimento do sursis ou do regime aberto é fiscalizado pela secretaria e se a guia de 

recolhimento foi expedida; 

XIII - se é feita a conclusão dos autos criminais logo depois do decurso do prazo do 

sursis ou regime aberto. 

Art. 29. Em relação aos livros e sua escrituração, deverá ser verificado: 

I - se a Secretaria possui todos os livros obrigatórios e se eles estão devidamente 

nominados e numerados na sequência;  

II - se eles contêm termo de abertura, se as folhas foram numeradas e rubricadas e, nos 

já encerrados, se consta o termo de encerramento, com o visto do Juiz; 

III - se é feita corretamente a escrituração, com utilização de tinta indelével de cor preta 

ou azul, se não há rasuras e se foram ressalvadas e certificadas, com data e assinatura de 

quem as fez, as anotações como “sem efeito”, “inutilizado” e “em branco”; 
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IV - se existem mandados e autos com carga em atraso, devendo, em caso positivo, 

providenciar a cobrança deles; 

V - se estão sendo numerados, na sequência, os termos e livros, e se a numeração vem 

sendo renovada anualmente; 

VI - se os procedimentos administrativos vêm sendo devidamente registrados no livro 

de Registro de Feitos da Direção do Foro; 

VII - se estão sendo encadernados, logo após o encerramento, os livros de folhas soltas, 

bem como se suas folhas estão numeradas e rubricadas e contêm termos de abertura e 

encerramento, com visto do Juiz. 

Art. 30. Ao final dos trabalhos correicionais no Foro Judicial, o Juiz deverá elaborar 

Relatório de Correição que conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - a data e o local da instalação da correição, bem como o número da Portaria de 

designação; 

II - o número total de processos correicionados (físico, no sistema e estatístico); 

III - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidas sentenças com 

julgamento de mérito durante a correição; 

IV - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidas sentenças sem 

julgamento de mérito durante a correição; 

V - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidas decisões 

interlocutórias durante a correição; 

VI - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidos despachos de 

impulso ou de mero expediente durante a correição; 

VII - o número e a relação dos processos fora da Secretaria; 

VIII - o número e a relação dos processos distribuídos durante a correição; 

IX - a relação do quadro de pessoal da secretaria, com os nomes e respectivos cargos; 

X - outras informações reputadas importantes, bem como as irregularidades encontradas 

e as providências determinadas para saná-las; 

XI - quadro de avaliação gerencial e levantamento de demandas retidas, conforme 

modelo próprio fornecido pela Corregedoria. 

Art. 31. O relatório da correição será elaborado no sistema de correição on line 

constante no Sistema de Correição Eletrônica - SCE, disponível no portal dos 

magistrados e disponível no site do Tribunal de Justiça (www.tj.mt.gov.br), na página 

da Corregedoria-Geral da Justiça, link CNGC. 
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Seção 4 – Do Inventário de Processos  

 

Art. 32. Para os fins da rotina administrativa-correicional do Poder Judiciário, o 

inventário do acervo processual é o procedimento pelo qual se confere um a um os 

processos, via caneta ótica ou digitação do código do processo, com a finalidade de 

verificar a diferença entre o volume de feitos em trâmite e aquele que consta no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual. 

Parágrafo único. Por inconsistências entende-se a falta de processos físicos e sua 

presença no sistema virtual, gerando um descompasso materializado na inflação de 

processos "inexistentes", mas que constam no sistema, porque já houve baixa dos autos 

fisicamente, mas não no Sistema. 

Art. 33. O inventário deve ser realizado no momento em que o magistrado assume a 

vara, ou por ocasião das correições ordinárias, nos termos do art. 18 da CNGC. 

Art. 34. No Sistema informatizado de acompanhamento processual há uma ferramenta 

disponibilizada para verificação da quantidade de processos inconsistentes no 

inventário, de acordo com os dados constantes no sistema. 

Parágrafo único. A ferramenta pode ser localizada no Sistema informatizado de 

acompanhamento processual em "Relatórios" => "Corregedoria" => "Inventário de 

Processos".  

Art. 35. Todos os feitos que foram distribuídos e estão em tramitação (processos e 

incidentes), devem ser inventariados, pois o que se objetiva é apurar a real situação 

processual da vara. Excluem-se do procedimento os processos arquivados 

provisoriamente que não devem ser lançados no inventário. 

Art. 36. O inventário é um procedimento realizado com celeridade e eficiência. Ele 

deve ter interstício fixo, com termo inicial e final, devendo constar todos os processos 

em trâmite no período. 

§ 1º O manual para realização de inventário poderá ser encontrado no seguinte endereço 

eletrônico: http://wikicti.tjmt.jus.br 

§ 2º A data final é aquela em que se ultimam os trabalhos, devendo-se inventariar 

inclusive os feitos distribuídos no momento em que houver o encerramento. Os 

processos distribuídos após a data final do inventário não serão considerados. 

Art. 37. Encerrado o inventário, deve ser impressa a listagem de inconsistências, a fim 

de que estas sejam sanadas. 
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Art. 38. No caso de Vara Única em que o Juizado Especial tenha sido a esta 

incorporado, o inventário dos processos físicos do Juizado Especial deverá ser realizado 

com o servidor logado na lotação "Juizado Especial". 

Art. 39. Observar-se-á também durante a realização do inventário o disposto nos artigos 

19 e 20 da CNGC, ficando vedada a suspensão do expediente forense e a suspensão dos 

prazos processuais, podendo o expediente ser prorrogado por até 02 (duas) horas diárias, 

bem como ser realizado aos sábados e domingos, mediante concessão de folgas 

compensatórias. 
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Seção 5 – Relatório Estatístico Mensal das Atividades Forenses  

 

Art. 40. O Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção - SIAP buscará os 

dados estatísticos mensais das atividades forenses automaticamente, sem necessidade de 

encerramento do relatório no Sistema informatizado de acompanhamento processual, 

somente admitindo-se o reprocessamento por erro no sistema ou no quantitativo de 

processos, caso em que deverá haver a autorização do Corregedor-Geral da Justiça.  

Parágrafo único. O banco de dados da primeira instância captará os dados estatísticos 

automaticamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.  

Art. 41. O relatório estatístico mensal das atividades forenses será gerado conforme 

consta no artigo anterior e poderá ser reprocessado, somente, por erro no sistema ou no 

quantitativo de processo. Neste último caso, se autorizado pelo Corregedor para 

reprocessamento dos dados.  

§ 1º O magistrado que não fizer o lançamento dos dados até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente não terá a sua produtividade computada no mês de referência, mas somente 

no mês seguinte.  

§ 2º Os dados recebidos pela Corregedoria são de responsabilidade do magistrado da 

respectiva unidade judiciária que observará o vínculo à unidade jurisdicional pela qual 

está respondendo quer titular, designado, cumulativamente, plantonista, regime exceção, 

substituição legal e outros, bem como o seu afastamento, quando desvinculado da 

jurisdição.  

Art. 42. O relatório mensal da Turma Recursal Única será aquele atualmente utilizado e 

aprovado pela Corregedoria, conforme Provimento n. 15/12-CGJ.  

Parágrafo único. Nos postos de atendimento dos Juizados nos Municípios que não 

sejam sede de Comarca, será encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça relatório 

circunstanciado dos processos despachados e decididos, bem como das audiências 

realizadas.  

Art. 43. Os Juízes que estiverem designados para o Juizado Especial, nos termos da 

Resolução 02/96-TJ, deverão enviar, separadamente, Relatório Estatístico estampando 

sua produtividade na Justiça Comum e Juizado Especial.  

Art. 44. Os relatórios estatísticos serão confeccionados conforme modelo padronizado 

da Corregedoria-Geral da Justiça, já existente no sistema informatizado de 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 34 de 703



acompanhamento processual, e só poderá ser alterado por determinação do Corregedor-

Geral da Justiça. 

§ 1º Compete ao Gestor da Vara a emissão dos seguintes Relatórios: Selos; CEJA; 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA); Cadastro Nacional das Crianças e Adolescentes 

Acolhidos (CNCA); Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 

(CNACL).  

§ 2º Compete ao Juiz a emissão dos seguintes relatórios: Produtividade do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ); Interceptação Telefônica; Defensores Nomeados; Inspeção 

Mensal Sistema Prisional e SIAP/METAS. Havendo substituição legal os relatórios 

ficarão a cargo do Gestor.  

Art. 45. Os magistrados devem comunicar à Corregedoria, imediatamente após o 

ajuizamento, a existência de ação judicial em desfavor de cartorário deste Estado, com 

resumo do objeto da ação.  

Art. 46. A comunicação deve ser encaminhada ao Departamento de Orientação e 

Fiscalização - DOF que deve avaliar o conteúdo informado e, de pronto, havendo na 

Corregedoria reclamação com objetos parecidos ou idênticos, informar ao magistrado 

comunicante das circunstâncias fáticas que envolvem o oficial demandado. 

Art. 47. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deverá 

enviar, à Corregedoria-Geral de Justiça, o relatório de Produtividade dos magistrados 

Coordenadores dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, referente 

aos procedimentos pré-processuais, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil.  

Art. 48. A Corregedoria-Geral de Justiça, até que promova a integração dos dois 

sistemas, lançará a produtividade do magistrado no Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP.  

Art. 49. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deverá 

enviar, à Corregedoria-Geral de Justiça, inclusive, o relatório da produtividade realizada 

pelos magistrados em procedimentos pré-processuais anteriores a esta norma para 

inserção no referido sistema.  
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Seção 6 – Das Reclamações e da Apuração de Infrações Administrativas  

  

Política de Controle 

 

Art. 50. O controle da disciplina dos servidores do Poder Judiciário é realizado por 

meio de: 

I - prevenção; 

II - correção; 

III - ajustamento de conduta; 

IV - aplicação de sanções. 

Prevenção 

 

Art. 51. Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos, preventivamente, planejar e 

aplicar, todos os anos, programas de qualificação, atualização e orientação aos 

servidores para o exercício das suas atribuições, dentro dos padrões da ética e da 

disciplina, com enfoque na correta interpretação dos seus deveres e a perfeita 

compreensão das proibições e das responsabilidades.  

 

Política de Rconhecimento dos Servidores 

 

Art. 52. O órgão encarregado do programa promoverá, até 30 de setembro de cada ano, 

a identificação de servidores que se destacaram no seu ofício, para que sejam 

formalmente distinguidos pela Presidência do Tribunal com elogios, diplomas e 

condecorações, a serem inscritos em sua ficha funcional, estimulando, pelo exemplo, a 

formação de uma consciência coletiva em prol dos valores da ética e da disciplina. 

Parágrafo único. Para efeito do estabelecido acima, serão levados em conta, na 

avaliação dos servidores, os seguintes critérios: 

a) assiduidade; 

b) iniciativa;  

c) criatividade;  

d) administração do tempo;  

e) cooperação; 

f) idoneidade moral; 
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g) adoção de sistemas de redução de custos ou de melhor aproveitamento de material; 

ou apresentação de idéias ou projetos que atendam a esses fins; 

h) produtividade e eficiência; 

i) destaque no relacionamento com autoridades, advogados, partes e colegas, primando 

pela urbanidade, cortesia, presteza e qualidade do serviço; 

j) cumprimento exemplar dos deveres; 

k) sensibilidade para as questões de interesse do Poder Judiciário. 

Art. 53. Para a seleção de que trata o artigo anterior a Coordenadoria de Recursos 

Humanos poderá, entre outros meios de aferição, utilizar avaliações e estatísticas 

produzidas por outros setores no âmbito do Poder Judiciário do Estado e criar 

mecanismos de consulta com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com as 

seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 54. Os elogios, diplomas e condecorações serão formalizados em solenidades, na 

Semana da Justiça, sob a presidência do Juiz Diretor do Foro, ou de autoridade do 

Tribunal, estimulando a participação coletiva dos servidores e a presença de familiares 

dos agraciados.  

 

Programa Complementar de Prevenção 

 

Art. 55. À Corregedoria, à Coordenadoria de Controle Interno e às Comissões 

Permanentes de Sindicância e de Processo Disciplinar, em parceria, competem 

implantar programa complementar de prevenção, com realização de reuniões setoriais, 

visando padronizar procedimentos e esclarecer situações de risco. 

 

Sistema de Informações 

 

Art. 56. Para adoção de mecanismos de prevenção e correção, a Corregedoria e a 

Coordenadoria de Recursos Humanos terão sistema integrado de informações que 

permitam, estatisticamente, identificar pontos vulneráveis na regularidade dos serviços, 

tipos de infrações e possíveis causas, além do perfil dos infratores.  
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Correção 

 

Art. 57. A correção é a ação imediata e obrigatória dos magistrados, aos quais os 

servidores estiverem diretamente subordinados, e dos demais gestores, diante das 

irregularidades cometidas no exercício das funções ou com reflexo nelas, especialmente 

relacionadas a erro de interpretação de ordens ou regras, erro no cumprimento de tarefa, 

ou erro de postura em relação a autoridades, advogados, colegas e terceiros, quando tais 

ações não configurarem falta leve ou grave. 

 

Comunicações de Alerta 

 

§ 1º A correção é exercida, na primeira oportunidade, pelo esclarecimento verbal; 

seguindo-se, se necessário, de comunicação escrita, de caráter educativo, em que conste 

objetivamente o fato e a orientação sobre a forma correta de procedimento. 

§ 2º A comunicação escrita, com possível resposta do servidor, será arquivada por quem 

a emitiu, dela não podendo resultar aplicação de sanção. 

§ 3º Cópias das comunicações podem ser requisitadas pela Coordenadoria de Recursos 

Humanos, Corregedoria, Coordenadoria de Controle Interno ou comissões permanentes 

de sindicância e processo disciplinar, para formulação de estudos estatísticos e adoção 

de medidas preventivas e corretivas.  

 

Notícia de Ocorrência de Conduta Inadequada 

 

§ 4º Quando o servidor das comarcas, devidamente esclarecido na forma do presente 

artigo, insistir na conduta inadequada, terá o fato comunicado ao Diretor do Foro, com 

cópia da comunicação escrita, para adoção de medidas disciplinares. 

§ 5º No âmbito do Tribunal, as comunicações escritas devem integrar a notícia da 

ocorrência a ser encaminhada à Coordenadoria da área. 

 

Notícia Direta 

 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 38 de 703



§ 6º Independem de prévia comunicação escrita, podendo desde logo ser noticiadas as 

ocorrências graves ou as que, pela sua natureza, não possam ser corrigidas na forma do 

caput e do § 7º deste artigo. 

 

Ajustamento de Conduta 

 

§ 7º O ajustamento de conduta poderá ser adotado a qualquer tempo ou instância, 

quantas vezes necessárias, nos casos de infração leve como forma de compor o 

incidente. 

§ 8º O ajustamento proposto ao servidor dispensa instauração de procedimento e exclui 

eventual aplicação de pena, e levará em conta a possibilidade de melhorar o agente e 

aperfeiçoar o serviço, mediante a compreensão da transgressão por parte do infrator, e 

da assinatura de compromisso de ajuste perante um magistrado.  

§ 9º Em sindicâncias e processos em curso, presentes os pressupostos, a respectiva 

comissão poderá propor o ajustamento de conduta como medida alternativa à eventual 

aplicação da pena. 

 

Critérios para Ajustamento de Conduta 

 

§ 10. Para a aferição da conveniência e da oportunidade da adoção da medida, serão 

considerados, especialmente, os seguintes critérios: 

I - inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator; 

II - inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter sido 

prontamente reparado pelo servidor; 

III - que o histórico funcional do servidor e a manifestação de superiores hierárquicos 

lhe abonem a conduta precedente; 

IV - que a solução mostre-se razoável no caso concreto. 

 

Averiguação Prévia 

 

§ 11. Para o esclarecimento das condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá a 

autoridade determinar averiguação, que consistirá numa coleta simplificada de 

informações que permitam concluir pela conveniência da medida. 
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Competência 

 

§ 12. Nas comarcas, o ajustamento de conduta será atribuição do Juiz Diretor do Foro e, 

no Tribunal, por Juiz Auxiliar da Presidência. 

 

Alcance da Finalidade 

 

§ 13. O magistrado deverá considerar sempre a finalidade dessa medida disciplinar, 

alternativa de processo e punição, valorizando a possibilidade de resultado eficaz, 

especialmente a reeducação do servidor, mediante a correta e imediata compreensão dos 

seus deveres e proibições, bem como a melhoria da qualidade do serviço por ele 

desempenhado, ficando essas condições expressas no compromisso. 

 

Arquivamento 

 

§ 14. O termo de compromisso de ajustamento de conduta não será publicado nem 

registrado em ficha, ficando arquivado na pasta funcional do servidor. 

 

Sanções 

 

Art. 58. A aplicação de sanções resultará de condenação em sindicância disciplinar ou 

processo administrativo disciplinar, garantido o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

Das Infrações e das Penas 

 

Penas 
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Art. 59. As penas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso são:  

I - repreensão;  

II - advertência (art. 9º, I, da LC n.º 112/02); 

III - censura ética (art. 9.º, II, da LC n.º 112/02); 

IV - destituição de cargo em comissão.  

V - suspensão não superior a 90 dias (art. 157 da LC n° 04/90); 

VI - demissão;  

VII - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

 

Deveres 

 

§ 1º Os deveres funcionais dos servidores do Poder Judiciário são aqueles previstos na 

Constituição federal, na Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis 

Complementares nº 04/90, 112/2002 e 207/2004. 

 

Apuração 

 

§ 2º As penalidades dos incisos II e III deverão ser apuradas e aplicadas pela Comissão 

de Ética a que se refere o artigo 6.º da LC n.º 112/2002. Sempre que a conduta do 

servidor público ou sua reincidência ensejar a imposição de penalidades diversas das 

estabelecidas no Código de Ética, a Comissão encaminhará Relatório circunstanciado à 

autoridade competente para instauração de processo administrativo disciplinar, nos 

termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (LC n.º 

04/90), e, também, se for o caso, à entidade em que, em razão do exercício profissional, 

o servidor esteja inscrito, para as providências disciplinares cabíveis. 

 

Competência 

 

§ 3º Quanto às penalidades descritas no artigo 168, incisos I, II, III e IV, da Lei 

Complementar nº 04/90 do Estado de Mato Grosso, a competência para sua aplicação 

distribui-se da seguinte maneira: 
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I - repreensão e suspensão não superior a 30 (trinta) dias: Juiz Diretor do Foro, 

Corregedor-Geral da Justiça ou Presidente do Tribunal de Justiça, conforme o caso; 

II - destituição de cargo em comissão: autoridade que praticou o ato de nomeação; 

III - suspensão superior a 30 (trinta) dias, demissão e cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade: Conselho da Magistratura. 

§ 4º Prevalecerão as competências previstas no Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça, quando com elas conflitarem disposições desta norma.  

§ 5º As penas do inciso III serão efetivadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 6º Admite-se o ajustamento de conduta, na forma do art. 7º, Provimento 05/2008, 

Conselho da Magistratura, fundado no princípio da discricionariedade da ação 

disciplinar, que poderá ser adotado a qualquer tempo ou instância, quantas vezes 

necessárias, nos casos de infração leve, como forma de compor o incidente. 

 

Penalidades e Procedimentos Respectivos 

 

Art. 60. As penas previstas no artigo anterior serão aplicadas: 

I - as de repreensão e suspensão até 30 (trinta) dias, mediante sindicância; 

II - as de advertência e censura ética, por meio do procedimento previsto no art. 8º da 

LC nº 112/2002; 

III - mediante processo administrativo, nos demais casos. 

 

Da Instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar 

 

Art. 61. Se a gravidade da falta cometida pelo servidor ensejar pena que não possa ser 

aplicada pelo Juiz Diretor do Foro, este, ainda assim, constituirá, para a apuração, 

comissão de sindicância e/ou processo administrativo, composta por servidores, após o 

que encaminhará os autos à autoridade competente, com relatório circunstanciado. 

 

Sessão de Julgamento – Notificação 

 

I - Se a eventual pena a ser aplicada for de competência do Conselho da Magistratura, 

será o servidor notificado da sessão de julgamento. 
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Vista Antes da Sessão 

 

II - Se a eventual penalidade a ser aplicada couber ao Presidente do Tribunal de Justiça, 

a autoridade processante, antes da remessa dos autos ao Tribunal abrirá vista ao 

servidor, no prazo de 3 (três) dias, para manifestação. 

 

 

 

 

Contraditório e Ampla Defesa 

 

Art. 62. Ao servidor será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa no 

processo administrativo disciplinar e nas sindicâncias das quais possa resultar, 

diretamente, a aplicação de sanção. 

 

DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR 

 

Competência para a Instauração 

 

Art. 63. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão iniciados, conforme 

a competência, pelo Juiz Diretor do Foro, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo 

Conselho da Magistratura ou pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de ofício ou 

atendendo à representação ou reclamação formulada por qualquer pessoa. 

 

Requisitos de Admissibilidade 

 

§ 1º Sob pena de rejeição liminar, a representação escrita ou a reclamação tomada por 

termo indicará: 

I - o nome, a qualificação completa e o endereço físico do representante ou reclamante, 

além do endereço eletrônico, quando houver;  

II - o nome e a qualificação do servidor, se possível; 

III - a descrição dos fatos e suas circunstâncias;  
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IV - o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação e endereço, ou indicação de 

outras provas através das quais pretende demonstrar a veracidade do fato. 

§ 2º Não obstante a previsão do § 1º, se houver fundados indícios de autoria e 

materialidade, não-obstante a denúncia apócrifa, deverá a autoridade responsável 

promover a apuração imediata dos fatos. 

 

Confirmação de Autenticidade 

 

Art. 64. A autoridade processante, para o fim de recebimento da representação, 

determinará, quando necessário, a confirmação da sua autenticidade. 

 

Informações Preliminares 

 

Art. 65. Recebida a representação ou reclamação, a autoridade processante deverá: 

I – requisitar informações preliminares ao servidor antes de instaurar a sindicância ou o 

processo administrativo disciplinar, para apresentar justificativa ou esclarecimentos 

sobre o fato objeto da denúncia, no prazo de 03 (três) dias; ou 

II – determinar seu arquivamento sumário, quando manifestamente descabida ou 

improcedente, ou quando veicular fatos incapazes de gerar aplicação de quaisquer das 

penalidades elencadas neste Provimento. 

 

Outros Meios de Ciência do Fato 

 

Art. 66. A autoridade poderá, de ofício, determinar a averiguação de irregularidade que 

por qualquer outro meio tenha conhecimento. Em havendo razoabilidade nas 

informações recolhidas determinará a instauração de sindicância para produção de 

provas e promoção de responsabilidades, conforme o caso. 

 

Requisição de Informações Acerca do Servidor 

 

Art. 67. Antes de iniciado o processo administrativo disciplinar ou sindicância, a 

autoridade processante mandará o setor competente informar a existência de 

procedimento administrativo anterior, penalidades aplicadas, a natureza jurídica da 
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nomeação, a circunstância de o arguido estar em estágio probatório, ou qualquer outra 

informação relevante sobre a conduta funcional e ética do servidor. 

 

Portaria Instauradora 

 

Art. 68. O processo administrativo será instaurado por Portaria, que indicará: 

I - a autoridade instauradora e o fundamento legal da instauração; 

II - a descrição dos fatos e a identificação do arguido; 

III - se for o caso, o afastamento cautelar do exercício do cargo, previsto no artigo 174 

da Lei Complementar Estadual nº 04/90, fixando-se o prazo da suspensão preventiva e a 

possibilidade de sua prorrogação, nos termos da referida Lei; 

IV - os componentes da comissão processante. 

 

Portaria de Sindicância Disciplinar 

 

§ 1º O formato e os requisitos da Portaria de Processo Disciplinar são adotados para a 

instauração de sindicância disciplinar. 

§ 2º A Portaria de sindicância investigatória, cujo objeto é esclarecer fatos, não 

vinculará servidor, limitando-se a identificar o raio apuratório. 

 

Processo Administrativo 

 

Art. 69. Verificando-se necessária a aplicação da penalidade, o processo disciplinar será 

instaurado independentemente de sindicância, quando houver confissão lógica ou forem 

evidentes a autoria e a materialidade da infração. 

 

Sindicância Investigatória 

 

Art. 70. A sindicância investigatória será instaurada quando o fato ou a autoria não se 

mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração. 

§ 1º A sindicância será instaurada para apuração dos fatos, obedecendo, no que couber, 

à metodologia do inquérito policial, tramitando sob sigilo, sendo dispensada a 

publicação do ato instaurador.  
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§ 2º Da sindicância investigatória, poderá resultar: 

I - arquivamento; 

II - indiciamento, em se tratando de constatação de infração leve, tomando caráter 

processual e garantindo, a partir desse ato, o contraditório e a ampla defesa; 

III - processo administrativo disciplinar. 

 

Sindicância Disciplinar 

 

Art. 71. Quando a pena correspondente à infração puder ser aplicada por meio de 

sindicância, terá ela caráter disciplinar, garantidos ao servidor o contraditório e a ampla 

defesa e aplicando-se, no que couber, o rito do processo disciplinar. 

 

 

Sindicância Especial 

 

Art. 72. Na sindicância investigatória, sendo identificada infração leve, a comissão 

indiciará o servidor, passando o expediente, a partir dessa fase, a tomar caráter 

processual. 

 

Interrupção de Prescrição 

 

Art. 73. A Portaria de Instauração de Processo Disciplinar ou de Sindicância 

Disciplinar interrompe a prescrição. Nas sindicâncias especiais, a prescrição é 

interrompida com a citação. 

 

Nomeação de Comissões 

 

Art. 74. O Presidente do Tribunal de Justiça, o Conselho da Magistratura, o 

Corregedor-Geral da Justiça e o Juiz Diretor do Foro, no âmbito de suas atribuições, 

deverão, presentes os pressupostos, nomear, em caráter permanente ou temporário, 

comissão de servidores com competência para o processamento de sindicância ou 

processo administrativo, que seguirá as regras da Lei Complementar nº 04/1990. 

 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 46 de 703



Impedimentos 

 

Parágrafo único. Fica impedido de participar de comissão de sindicância ou processo 

disciplinar o servidor ou autoridade que: 

I - for parente do denunciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º 

(terceiro) grau; 

II - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

III - tenha participado como perito, testemunha ou autor da representação que ensejou o 

procedimento; 

IV - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo 

cônjuge ou companheiro; 

V - tenha amizade íntima ou notória inimizade com o interessado, cônjuges, 

companheiros e parentes até terceiro grau; 

VI - tenha oficiado em patrocínio da defesa do cônjuge, companheiro ou parente até 

terceiro grau do arguido; 

VII - tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo, ou nela 

tenha participado como testemunha, perito, intérprete, emitido parecer ou prestado 

assessoria jurídica à Comissão ou autoridade responsável pela eventual aplicação de 

pena; 

VIII - trabalhe diretamente com as autoridades competentes para aplicação da pena. 

 

Presidente da Comissão e Funções 

 

Art. 75. O Presidente da Comissão sindicante ou processante será sempre servidor de 

nível funcional igual ou superior do arguido, competindo-lhe nomear secretário para os 

trabalhos, dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo, com a aprovação dos 

demais membros. 

 

Designação Especial 

 

§ 1º Se na Comarca não houver servidor de hierarquia funcional igual ou superior à do 

arguido, a autoridade competente oficiará ao Tribunal de Justiça, que designará 

funcionário para Presidir a Comissão. 
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Atribuições do Presidente 

 

§ 2º Além das atribuições relacionadas no caput deste artigo, compete privativamente 

ao presidente: 

I – ditar atas e termos; 

II – proferir despachos interlocutórios; 

III – deliberar sobre requerimentos da defesa, motivando, sob fundamentos de fato e de 

direito, quando se tratar de indeferimento; 

IV – despachar com advogados; 

V – reportar-se, em ofício, a outros entes da Administração; 

VI – subscrever mandado de citação. 

 

 

Quórum para Funcionamento 

 

Art. 76. A comissão somente poderá funcionar com a presença de todos os seus 

membros. 

 

Dedicação Prioritária 

 

Art. 77. Os membros de comissão, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos afins. 

 

Autos Suplementares 

 

Art. 78. A sindicância e o processo terão autos suplementares, em meio físico ou 

eletrônico. 

 

Guarda dos Autos 
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Art. 79. Ao secretário, além dos serviços de apoio à comissão, compete a guarda fiel 

dos autos, das peças e dos documentos. 

 

Elaboração e Aprovação do Relatório Conclusivo 

 

Art. 80. O Relatório Conclusivo será aprovado por voto da maioria, com a assinatura de 

todos os membros da comissão, facultado ao vencido o oferecimento de voto em 

separado. 

Parágrafo único. O Relatório deverá registrar qualquer crime de ação pública do qual a 

comissão tenha conhecimento em razão do ofício, bem como ato de improbidade, dano 

ao erário ou às partes, ou situação que tenha contribuído para a ocorrência, 

recomendando medidas de prevenção e correção. 

 

 

 

 

Prazo de Conclusão da Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar 

 

Art. 81. A sindicância e o processo administrativo serão concluídos em 30 (trinta) e 60 

(sessenta) dias, respectivamente, admitida a prorrogação por igual período quando 

solicitada pelo presidente da comissão sindicante ou processante. 

Parágrafo único. A autoridade instauradora poderá, ainda, mediante requerimento 

fundamentado, autorizar a continuidade excepcional da sindicância ou do processo além 

do prazo prorrogado, para implementação de medidas necessárias ao esclarecimento da 

verdade ou em atenção ao exercício da plenitude da defesa. 

Art. 82. O Juiz Diretor do Foro ou seu substituto legal encaminhará ao Corregedor-

Geral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos cópia da Portaria que 

instaurar a sindicância ou o processo administrativo, da decisão que prorrogar ou 

continuar os trabalhos e da decisão final proferida. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Justiça solicitará informações à autoridade 

processante sempre que, vencido o prazo para a conclusão do procedimento, não houver 

a comunicação tratada acima. 
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Da Avocação e da Solicitação dos Autos para Análise da Prescrição 

 

Art. 83. Em circunstâncias excepcionais como o atraso injustificado dos autos ou 

situações que demonstrem paralisação excessiva ou despachos protelatórios, o 

Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar os autos, mediante decisão fundamentada. 

Parágrafo único. Se o atraso na conclusão do procedimento resultar em prescrição, 

poderá o Corregedor-Geral solicitar os autos para averiguar a necessidade de se apurar a 

responsabilidade de quem possa ter dado causa a ele. 

 

Dos Princípios e Critérios Aplicáveis à Atividade Processante 

 

Art. 84. A atividade processante será desenvolvida em obediência aos princípios 

constitucionais que regem a administração pública e, também, aos seguintes critérios: 

I - atuação em conformidade com a lei e o Direito; 

II - indisponibilidade do interesse público; 

III - impedimento de promoção pessoal; 

IV - atuação segundo padrões de ética, de probidade, decoro e boa-fé; 

V - fundamentação das decisões, ainda que interlocutórias; 

VI - observância das formalidades legais, das garantias dos cidadãos e das prerrogativas 

dos patronos da defesa; 

VII - vedação à imposição de formalidades não estabelecidas em lei; 

VIII - facilidade de informação aos arguidos e defensores; 

IX - impulsão de ofício, sem prejuízo da provocação de parte interessada; 

X - interpretação da norma de forma a garantir o atendimento do fim público e a 

segurança jurídica das decisões. 

Art. 85. Na instrução processual, a comissão poderá aplicar, supletiva ou 

subsidiariamente, nesta ordem, a Lei Complementar nº 207, de 29.12.2004, os 

princípios do Direito Disciplinar e do Direito Administrativo, os princípios e normas do 

Código Penal e do Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código 

Civil e os princípios gerais de direito. 

 

Do Rito do Processo Administrativo Disciplinar 
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Art. 86. Sem prejuízo do que preceitua o Título V, Capítulos I, II e III, da Lei 

Complementar nº 04/90, o processo disciplinar seguirá o seguinte rito: 

I – instauração, com a publicação da portaria, com a indicação da Comissão 

Processante; 

II – em face da gravidade da infração e se não houver elementos aptos à instauração do 

processo administrativo disciplinar, instaurar-se-á um procedimento prévio 

investigativo para a análise da situação, que pode culminar com a aplicação de 

penalidade (no máximo de suspensão de até 30 dias), instauração de processo 

administrativo disciplinar (em caso de penalidade de suspensão superior a 30 dias) ou a 

absolvição do investigado. 

III – Será instaurada sindicância acusatória se a penalidade a ser aplicada for de 

advertência, repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias. Não havendo elementos 

aptos à instauração da sindicância, instaurar-se-á sindicância investigativa que, 

conforme o resultado dará ensejo à sindicância acusatória ou processo administrativo 

disciplinar. 

IV – No caso mencionado no artigo anterior, de sindicância investigativa, o rito será o 

seguinte: 

a) notificação do arguido para que acompanhe, querendo, os atos processuais; 

b) autuação das provas já reunidas; 

c) planejamento e produção de provas; 

d) intimação do arguido para que apresente, querendo, provas do seu interesse;  

e) interrogatório; 

f) elaboração de termo de indiciamento, quando confirmados os fatos e a autoria. 

V – A sindicância acusatória ou o PAD – Processo Administrativo Disciplinar terão o 

seguinte rito: 

a) citação; 

b) apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias; 

c) exame dos requerimentos da defesa e produção de prova complementar pertinente; 

d) saneamento; 

e) relatório; 

f) oferecimento facultativo, pela defesa, de razões finais ou memoriais; 

g) julgamento. 
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Da Instauração da Portaria e do Prazo para a Defesa 

Art. 87. Após a instauração da portaria, que deverá individualizar os fatos objeto de 

apuração, o arguido será notificado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias 

recebendo cópia da Portaria e de todos os documentos que dão lastro à sindicância ou 

processo administrativo, ficando ciente de que toda a prova obedecerá ao princípio do 

contraditório. 

 

Da Audiência de Instrução e Julgamento 

 

Art. 88. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo 

presidente da comissão, devendo a segunda via, com o respectivo ciente, ser anexada 

aos autos. 

§ 1º Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será comunicada ao 

chefe da repartição onde serve, com a indicação do local, dia e hora marcados para a 

inquirição.  

§ 2º Os mandados serão expedidos com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência 

da data da inquirição, para servidores, e 05 (cinco) dias para particulares. 

§ 3º O procurador do arguido ou defensor dativo será intimado com prazo mínimo de 05 

(cinco) dias, por mandado cumprido pelo secretário, por correios, com aviso de 

recebimento, ou por endereço eletrônico cadastrado, a pedido.  

Art. 89. Será indeferida a prova, pelo presidente da comissão, quando: versar sobre 

fatos já provados, não tiver nexo com o objeto da causa, for de produção impossível e 

tiver relação com fato sobre o qual a lei exige forma própria de provar.  

Parágrafo único. Do indeferimento de quaisquer diligências probatórias cabe pedido de 

reconsideração no prazo de 03 (três) dias. Mantido o indeferimento, cabe recurso 

hierárquico, no mesmo prazo, sem efeito suspensivo, devendo o recorrente demonstrar a 

pertinência, a relevância e a possibilidade da prova requerida.  

Art. 90. O servidor que se recusar a prestar depoimento ou falsear a verdade, 

responderá disciplinarmente por insubordinação e quebra do dever de lealdade, sem 

prejuízo da eventual responsabilidade penal por desobediência ou falso testemunho, 

conforme o caso. 

Art. 91. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à 

testemunha trazê-lo por escrito. 
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§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que umas não ouçam 

nem saibam o que as outras dizem. 

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem poderá ser 

procedida acareação, desde que a dúvida recaia sobre ponto relevante e que não possa 

ser esclarecido por outro meio de prova, de maior segurança. 

§ 3º Para a tomada de compromisso, a comissão adotará os critérios da legislação 

processual penal. 

§ 4º À testemunha é vedado emitir opinião, salvo se impossível desassociá-la do 

contexto; competindo-lhe explicar as razões do conhecimento e as circunstâncias que 

permitam avaliar a credibilidade desse Juízo. 

§ 5º Serão assegurados transportes e diárias ao servidor convocado para prestar 

depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha ou declarante.  

§ 6º O servidor que estiver em gozo de férias poderá ser intimado para prestar 

depoimento ou declarações, em face do princípio da supremacia do interesse público. 

 

 

 

 

Da Prova Pericial 

 

Art. 92. A perícia é indispensável quando o esclarecimento do fato depender de 

conhecimento especializado, que não puder ser provada por outros meios de prova 

convincentes. 

§ 1º A perícia será feita preferencialmente por órgão técnico da administração pública 

vinculada, ou por solicitação de cooperação a outros órgãos de apoio científico. 

Inviabilizadas essas hipóteses, inclusive por comprometimento de prazos ou pela 

relevância da apuração, o presidente da comissão, fundamentadamente, solicitará à 

autoridade instauradora medidas referentes à contratação de perícia externa. 

§ 2º Compete ao presidente verificar a pertinência e relevância do pedido de prova 

pericial formulado pela defesa. Uma vez legítimo, tomará as providências para 

viabilizá-la, ao encargo da Administração. 
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§ 3º O presidente do processo poderá requerer o sobrestamento à autoridade, quando a 

continuidade da instrução processual depender da realização de perícia, cujo laudo não 

possa ser apresentado em prazo inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 4º O presidente do processo pode determinar aos peritos que esclareçam pontos 

obscuros do laudo e, se necessário, o comparecimento em audiência para prestar 

explicações que permitam formar o convencimento. 

 

Do Interrogatório do Servidor 

 

Art. 93. Concluída a coleta da prova, a comissão promoverá o interrogatório do servidor 

arguido, na presença de advogado, constituído ou nomeado. 

§ 1º No caso de mais de um arguido, cada um deles será ouvido separadamente. 

§ 2º Ao arguido é assegurado o direito de permanecer em silêncio, devendo o presidente 

do processo, no início do ato, comunicar-lhe dessa garantia. 

§ 3º O silêncio do servidor não pode ser tomado como confissão tácita, mas pode ser 

considerado no cotejo com outros elementos da prova. 

 

 

 

 

 

Da Documentação da Audiência 

 

Art. 94. Os depoimentos, as declarações e o interrogatório serão tomados pelo 

presidente do processo, sendo facultado aos vogais e defensores reinquirir por seu 

intermédio.  

Art. 95. Os termos de depoimento, declarações e interrogatório serão gravados na forma 

digital, conforme a tecnologia disponibilizada pelo tribunal de justiça e, se necessário, 

pela ausência da mídia digital, serão ditados pelo presidente ao secretário e guardarão 

fidelidade nos registros, devendo ser reproduzidas, tanto quanto possível, as frases e 

expressões usadas.  

Art. 96. O arguido tem o direito de permanecer na sala de audiência quando da 

produção da prova, mas poderá ser retirado quando o presidente perceber que a sua 
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presença pode comprometer a disposição de testemunha ou declarante. Neste caso, o 

incidente será consignado, e a instrução prosseguirá com o seu advogado, se presente, 

ou com defensor nomeado para o ato. 

 

Do Incidente de Insanidade Mental 

 

Art. 97. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do arguido, a comissão proporá 

à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da 

qual participe pelo menos um médico psiquiatra.  

Art. 98. São quesitos fundamentais ao esclarecimento da questão: 

I - se o servidor é portador de insanidade mental e qual é a classificação da doença; 

II - se a enfermidade mental interfere na capacidade de discernimento; 

III - se a enfermidade estava presente à época dos fatos ou se foi superveniente; 

IV - se o servidor é ou não clinicamente responsável. 

Art. 99. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos 

ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.  

Art. 100. Nos casos em que elementos constantes dos autos apontem para a possível 

dependência química ou depressão do arguido, em havendo nexo com o mérito do 

processo, será igualmente efetuada perícia. Constatada a enfermidade, o servidor será 

afastado para tratamento. 

 

 

Da Sindicância Investigatória 

 

Art. 101. Aplicam-se à sindicância investigatória, no que couber, os procedimentos para 

produção da prova no processo disciplinar. 

 

Do Aditamento da Portaria 

 

Art. 102. Se no curso da instrução processual forem apurados novos fatos ou coautoria 

não apontada na fase inicial, o presidente da comissão recomendará à autoridade 

instauradora o aditamento da Portaria. 
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Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o arguido será notificado dos fatos novos; e 

ao servidor incluído no processo será oferecida oportunidade para se manifestar sobre os 

atos até então produzidos, podendo requerer a repetição daqueles que lhe forem 

manifestamente prejudiciais. 

 

Do Não-Indiciamento 

 

Art. 103. O servidor não será indiciado se: 

I - ficar demonstrado que o fato não aconteceu; 

II - for comprovada a negativa de autoria; 

III - o fato não constituir infração disciplinar; 

IV - estiver presente situação que afaste a antijuridicidade ou que leve à 

inimputabilidade do agente; 

V - tiver ocorrido causa legal de extinção de processo. 

 

Do Indiciamento 

 

Art. 104. O despacho de indiciamento deverá apontar, sucintamente, as provas da 

materialidade e indícios suficientes da autoria, a classificação jurídica da infração e 

determinar a citação para que o arguido ofereça defesa escrita. 

 

 

 

 

Da Citação 

 

Art. 105. A citação pessoal será realizada por mandado a ser cumprido por membro da 

comissão à escolha do presidente. 

§ 1º Em caso de ocultação ou na hipótese de estar o arguido em lugar incerto e não 

sabido, a citação será realizada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o qual será 

publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do Foro ou do 

Tribunal de Justiça, conforme o caso. 
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§ 2º Decorrido o prazo e não tendo comparecido o arguido, nem constituído advogado 

ou apresentado defesa, será nomeado defensor dativo. 

 

Do Prazo para a Defesa 

 

Art. 106. O prazo da defesa será de quinze dias e conta-se da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, ou da expiração do prazo do edital de citação. 

 

Das Razões Finais 

 

Art. 107. Antes do julgamento, é facultado ao arguido, em 05 (cinco) dias após a 

remessa dos autos à autoridade, apresentar razões finais ou memoriais, 

independentemente de intimação. 

 

Do Recurso 

 

Art. 108. Da decisão que arquivar a representação ou reclamação (art. 171, parágrafo 

único da LC nº 04/90), bem como da que aplicar pena ou absolver investigado caberá 

recurso para o órgão competente, no prazo de 15 (quinze) dias.  

§ 1º O recurso será dirigido: 

I - ao Conselho da Magistratura, contra as decisões do Presidente do Tribunal, do 

Corregedor-Geral da Justiça e dos Juízes de Direito (art. 28, XXVIII, do RITJ - MT); 

II - ao Órgão Especial, contra as decisões do Conselho da Magistratura. 

§ 2º Tratando-se de processo administrativo disciplinar de competência do Conselho da 

Magistratura, o servidor processado será notificado da data da sessão de julgamento a 

que se refere o artigo 25 do RITJ - MT, podendo apresentar sustentação oral na referida 

sessão, pelo prazo de 15 (quinze) minutos. 

§ 3º Transitada em julgado a decisão que aplicar qualquer penalidade mencionada nesta 

norma (Provimento 005/2008/CM), a autoridade competente comunicará ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça para anotação na ficha 

funcional do servidor. 

 

Disposições Gerais 
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Art. 109. O Provimento 005/2008/CM funciona como complemento às normas legais 

previstas na Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis 

Complementares nº 04/90,112/2002 e 207/2004. 

Art. 110. Os incidentes com prestadores de serviço serão conhecidos pelo fiscal de 

contrato e resolvidos de acordo com as atividades de fiscalização e gestão, previstas na 

Lei nº 8.666/93. Para os servidores contratados temporariamente, valem, no que couber, 

os instrumentos de correção e de ajustamento de conduta; ou processo disciplinar de 

caráter sumário, dando-se de imediato a conhecer da infração e facultando-se a 

apresentação das razões de defesa. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos estagiários, em prestação de serviço por conta de 

convênio, as regras gerais de correção e ajustamento de conduta; e, incorrendo em 

transgressão que torne a sua presença incompatível com a ordem ou o serviço, será 

devolvido à origem, com a notícia circunstanciada da ocorrência. 

Art. 111. Durante o recesso forense, são suspensas as atividades das comissões de 

sindicância e de processo disciplinar, bem como os seus prazos. 
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Seção 7 – Da Videoconferência entre a Corregedoria-Geral da Justiça e as 

Comarcas do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 112. Ante a necessidade de comunicação, caberá à Corregedoria-Geral da Justiça 

fixar data e horário para a realização de videoconferência com os magistrados ou 

servidores, em suas respectivas Comarcas. 

Art. 113. É facultado aos magistrados o agendamento de reunião com a Corregedoria-

Geral da Justiça, pelo sistema de videoconferência, sempre que a situação exigir 

agilidade, em decorrência da urgência, bem como necessidades atinentes ao exercício da 

jurisdição. 
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Seção 8 – Do Serviço Denominado “Fale com o Corregedor”  

 

Art. 114. Fica instituído no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça, o serviço 

denominado “Fale com o Corregedor”, que visa a comunicação fácil e rápida com o 

usuário dos serviços judiciários, auxiliando no trabalho de fiscalização deste Órgão 

Correicional, que funcionará de forma online. 

Parágrafo único. As partes e/ou interessados (advogados, Defensores Públicos, 

membros do Ministério Público, serventuários e outros) poderão registrar suas 

reclamações pelo canal de comunicação que deverá conter os seguintes dados: nome, e-

mail, CPF, RG, telefone, estado, cidade e mensagem.  

Art. 115. Recebida a reclamação, será prontamente atendida por esta Corregedoria, 

obedecendo ao seguinte critério:  

I - no caso de reclamações em geral, solicitar informações à unidade reclamada, 

tomando por termo suas justificativas e informando a existência de reclamação ao gestor 

judicial e ao juiz por malote digital. No que se refere à reclamação por demora no 

trâmite de processo, deverá ser consultado na internet, imprimindo e juntando o 

respectivo extrato do andamento processual à reclamação, que somente será adotada se 

for confirmado o excesso alegado ou se não estiverem disponíveis os dados na internet, 

devendo, contudo, comunicar ao reclamante o resultado.  

II - no que se refere à reclamação por demora na prolação de despacho ou sentença, 

consultar a internet, informar a data do último andamento processual, e submeter à 

conclusão do Corregedor-Geral da Justiça ou do Juiz Auxiliar por ele designado, que 

determinará o arquivamento de plano ou a solicitação de informações ao reclamado, 

com prazo de 10 (dez) dias para atendimento, com as respectivas autuações perante o 

setor competente deste Órgão Correicional.  

Parágrafo único. Todos os processamentos das reclamações de caráter geral e/ou 

confidencial deverão ser exclusivamente digitais, nos termos da Ordem de Serviço nº 

01/2014-CGJ.  
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Seção 9 – Da Emissão Eletrônica e Gratuita de Certidões On Line na Primeira 
Instância  

 

Art. 116. O serviço de emissão eletrônica e gratuita de certidões negativas cíveis e 

criminais tem abrangência no âmbito da primeira instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br. 

Art. 117. A pesquisa de distribuição de processos ativos será realizada como informado 

no campo “Nome”, sem abreviações e sem preposições, e no campo do documento 

cadastral – CPF, sendo emitida apenas uma única certidão, baseada nos sistemas 

informatizados utilizados na primeira instância. 

Art. 118. A certidão será emitida após a consulta à base de dados do Tribunal de Justiça 

e terá dados referentes a todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, salvo aquelas 

que não possuem meios de envio eletrônico de seus dados. 

 

Do Conteúdo da Certidão e o Respectivo Prazo 

 

Art. 119. Em razão da transmissão diária das informações processuais da primeira 

instância à base de dados do Tribunal de Justiça, a certidão on line conterá a data do 

último recebimento integral das referidas informações. 

Art. 120. As informações acerca das distribuições processuais contidas na certidão 

serão vinculadas à data mencionada no parágrafo anterior. 

Art. 121. A certidão on line equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelas 

Unidades Distribuidoras das Comarcas da Capital e Interior, desde que seguidos os 

procedimentos de validação e autenticação. 

 

Da Validade da Certidão On Line 

 

Art. 122. A certidão de distribuição emitida on line terá validade de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de sua emissão, bem como conterá um código alfanumérico 

para conferência de sua autenticidade. 

§ 1º A verificação de autenticidade das certidões on line poderá ser feita pelo 

interessado mediante acesso ao endereço eletrônico referido no caput do artigo anterior. 
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§ 2º A certidão ficará disponível para consulta de autenticidade por até 3 (três) meses, a 

partir da data de sua emissão. Após este período, a certidão ficará armazenada em bases 

de dados apenas para fins de estatística do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 

§ 3º A emissão da certidão on-line apenas ocorrerá se não for constatado pelo sistema 

informatizado nenhum registro em desfavor do interessado, e, cuja busca resulte 

expressamente na locução "NADA CONSTA". 

Art. 123. As certidões que por qualquer motivo não forem expedidas de forma on line, 

deverão ser emitidas nas unidades distribuidoras competentes, durante o expediente 

forense. 

 

Fatores Impeditivos e Não-Impeditivos para a Expedição da Certidão On Line 

 

Art. 124. Não serão impeditivos para a expedição da certidão on line: 

I - Inquérito Policial, antes do recebimento da denúncia; 

II - Processos e/ou procedimentos referentes à Infância e Juventude; 

III - Incidentes Processuais, salvo Embargos de Terceiros em processo de execução; 

IV - Procedimentos Administrativos; 

V - Termos Circunstanciados. 

Art. 125. Serão impeditivos para a expedição da certidão on line: 

I - Processos que tramitam em segredo de justiça; 

II - Ocorrência de homônimos, quando houver convergência de CPF, ou quando o 

autuado apresentar documento nulo. 

Art. 126. Processos arquivados em definitivo serão excluídos da busca para análise com 

fins de emissão de certidão negativa. 

 

Do Fornecimento dos Dados Cadastrais 

 

Art. 127. Os dados cadastrais necessários à emissão da certidão negativa serão 

fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário e do 

interessado a sua conferência. 

§ 1º A pessoa ou entidade requisitante da certidão será apta a responder se esta é ou não 

adequada à finalidade a que se destina. 
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§ 2º As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on line deverão, como princípio de 

cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da 

certidão condizem com os dados nesta informados. 

 

Implantação e Utilização do Sistema de Emissão de Certidões – SEC 

 

Art. 128. O Sistema de Emissão de Certidões – SEC, no âmbito das Centrais de 

Distribuição da Primeira Instância do Poder Judiciário de Mato Grosso, é acessível por 

meio do endereço eletrônico www.tjmt.jus.br/sec, com o mesmo login e senha utilizada 

no acesso à Intranet. 

§ 1º Para que o distribuidor e demais responsáveis recebam permissão de acesso ao 

Sistema, o Gestor Administrativo do Fórum deverá encaminhar um e-mail para 

suporte.sec@tjmt.jus.br, com a referida solicitação, consignando a Comarca de lotação, 

nome completo e matrícula dos usuários que serão autorizados. 

§ 2º O endereço eletrônico citado no parágrafo anterior também destina-se ao suporte 

técnico e operacional, bem como para esclarecimento de dúvidas, envio de sugestões e 

demais contatos pertinentes ao SEC. 

§ 3º As instruções de utilização do SEC, confeccionadas em vídeo-aula, podem ser 

acessadas por meio do site da Corregedoria, no menu “Biblioteca Digital”, sub-menu 

“Manuais”. 

Art. 129. As certidões negativas de existência de processos emitidas pelas Centrais de 

Distribuição por meio do SEC substituirão aquelas emitidas pelo Sistema informatizado 

de acompanhamento processual. 

Art. 130. As certidões positivas de existência de processos, para fins de instrução 

processual ou a requerimento da parte, deverão ser emitidas pelo Sistema informatizado 

de acompanhamento processual até a disponibilização deste recurso pelo SEC.  

Art. 131. As consultas realizadas por meio do SEC abrangem a base de dados de todas 

as Comarcas do Estado de Mato Grosso, com exceção daquelas que ainda não possuem 

conexão com o Tribunal de Justiça para envio eletrônico das informações processuais. 
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Seção 10 – Da Emissão Eletrônica e Gratuita de Certidões On Line para Pessoas 
Física e Jurídica, no Âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso  

 

Art. 132. Institui e disponibiliza ao público o serviço de emissão eletrônica e gratuita de 

certidões informando os cartórios distribuidores e de protesto no âmbito do Estado de 

Mato Grosso, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br/cgj- serviços - Emissão de 

Certidão. 

§ 1º O solicitante poderá optar pela consulta no âmbito judicial apenas, ou nos âmbitos 

judicial e extrajudicial; 

§ 2º Para emissão da certidão, o usuário deverá informar, obrigatoriamente, os seguintes 

dados da empresa solicitante: 

I - CNPJ; 

II – Razão Social; 

III – Endereço; 

IV – Bairro; 

V – Município e; 

VI – Inscrição Estadual. 

§ 3º Caso o usuário opte apenas pelo âmbito judicial, a certidão conterá apenas os dados 

do referido cartório distribuidor da comarca selecionada, a saber: 

I – Nome da comarca; 

II – Se é oficializado ou não; 

III – Endereço do Cartório Distribuidor; 

IV – Bairro do Cartório Distribuidor; 

V – Telefone do Cartório Distribuidor; 

VI – Nome do Titular do Cartório Distribuidor. 

§ 4º Caso o usuário opte pela consulta nos âmbitos judicial e extrajudicial, estarão 

presentes na certidão, além dos dados mencionados no parágrafo anterior, as seguintes 

informações do Cartório de Protestos da comarca selecionada: 

I – Nome Serventia; 

II – Atribuição; 

III – Endereço; 

IV – Bairro; 
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V – Telefone; 

VI – Titular. 

§ 5º A certidão on-line equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pela 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, desde que seguidos os procedimentos de 

validação e autenticação; 

Art. 133. A certidão emitida on-line pelo Departamento de Orientação e Fiscalização - 

DOF terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 

§ 1º A verificação de autenticidade das certidões on-line poderá ser feita pelo 

interessado mediante acesso ao endereço eletrônico referido no caput do artigo anterior. 

§ 2º A certidão ficará disponível para consulta de sua autenticidade por até 3 (três) 

meses a partir da data de sua emissão. Após este período, a certidão ficará armazenada 

em bases de dados apenas para fins de estatística do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. 

§ 3º As certidões que por qualquer motivo não forem expedida de forma on-line, 

poderão ser emitidas da forma tradicional, junto à Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso. 

Art. 134. Os dados cadastrais necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo 

solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário e do interessado a sua 

conferência. 

§ 1º A pessoa ou entidade requisitante da certidão será apta a responder se esta é ou não 

adequada à finalidade a que se destina. 

§ 2º As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line deverão, como princípio 

de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso e, ainda, verificar se os documentos do portador da 

certidão condizem com os dados nesta informados. 
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Seção 11 – Do Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI  

 

Art. 135. O Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI é instituído no âmbito das 

Diretorias dos Fóruns de Mato Grosso, para fins de controle e automatização dos 

procedimentos de protocolo e aferição da produtividade de conciliadores, psicólogos, 

enfermeiros e assistentes sociais.  

§ 1º A obrigatória utilização do Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI, bem 

como o cadastramento dos usuários e a disponibilidade dos equipamentos necessários 

ficam condicionados à implantação do referido sistema nas Comarcas, de acordo com o 

cronograma estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça.  

§ 2º O cadastramento dos usuários, bem como a disponibilidade dos equipamentos 

necessários ao funcionamento do Sistema de Gestão da Primeira Instância - SGPI serão 

providenciados quando da implantação do Sistema na Comarca.  

§ 3º Ocorrendo queda de conexão de internet, queda de rede ou qualquer outro 

problema que comprometam a disponibilidade do sistema no modo on-line, deverá ser 

utilizado o modo alternativo off-line, já disponibilizado no sistema, evitando-se o uso de 

carimbos ou protocolo manual. A necessidade da utilização do sistema no modo off-line 

deverá ser acompanhada pela Diretoria do Fórum.  

Art. 136. O controle da produtividade dos usuários do Sistema de Gestão da Primeira 

Instância – SGPI, conciliadores, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros, inclusive 

nos processos oriundos da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher será realizado pelo gestor geral ou por um servidor responsável, 

designado pelo Diretor do Fórum.  

Parágrafo único. O controle da produtividade do psicólogo, do assistente social, do 

enfermeiro e do conciliador, independentemente de sua condição de credenciado ou 

efetivo, deverá ser aferido por relatórios emitidos pelo Sistema de Gestão da Primeira 

Instância – SGPI.  

I – A distribuição dos processos para os psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, 

independentemente de sua condição de credenciado ou efetivo, será feita por servidor da 

central de mandados ou por servidor da central de administração, nas comarcas que 

ainda não tiverem central de mandados, que deverá receber o processo da secretaria e 

fazer carga ao profissional. O profissional, ao realizar o estudo, devolverá o processo à 

central de mandados ou central de administração que o remeterá à secretaria de origem. 
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Todos estes procedimentos deverão ser realizados dentro do Sistema de Gestão da 

Primeira Instância – SGPI.  

II – O direcionamento de atividades para psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros 

será feito de acordo com o teor da decisão do magistrado ou entendimento do gestor 

judicial, sendo vedada a participação do profissional no processo cuja determinação 

judicial não contemple expressamente sua participação. 

Art. 137. Os trabalhos externos e/ou não vinculados a processos judiciais, realizados 

pelos psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, desde que vinculados a projetos do 

Poder Judiciário, serão igualmente lançados e aferidos pelo responsável. 

Art. 138. Torna-se obrigatório o apontamento do código do processo ou a numeração 

única do processo de origem, vedando o apontamento do antigo número do processo. 

§ 1º Quando o servidor do protocolo constatar equívoco no endereçamento da petição, 

ainda na presença do advogado, deverá solicitar a correção. Caso seja corrigido 

manualmente deverá ser expedida certidão relatando o ocorrido, anexando-a à peça. 

Não havendo correção o servidor do Protocolo deverá devolver a peça sem a devida 

protocolização.  

§ 2º Constatado o endereçamento do documento ao destino equivocado, após a 

protocolização ou em documentos recebidos via correio, deverá o servidor do Protocolo 

expedir certidão pelo sistema, relatando o ocorrido, anexá-la à peça e encaminhá-la ao 

endereço correto informado pelo sistema SGPI.  

Art. 139. O suporte técnico ao Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI deve ser 

solicitado exclusivamente pelo sistema SDK.  

Art. 140. O procedimento do protocolo das petições, documentos e iniciais no SGPI 

serão regidas pelas normas da Seção 14 do Capítulo I da CNGC – Serviço de Protocolo 

Postal. 

 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 67 de 703



Seção 12 - Do Sistema de Malote Digital 

 

Art. 141. Determinar o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a Corregedoria-Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo 

de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN. 

§ 1º Excetua-se deste sistema o Relatório Estatístico Mensal, cujo envio permanece por 

meio do Sistema informatizado de acompanhamento processual e Sistema de 

Informações da Corregedoria (CNJ). 

§ 2º A utilização do Sistema de Malote Digital dar-se-à por meio do acesso à 

Internet/Intranet do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

§ 3º As cartas precatórias entre comarcas e varas do Estado, inclusive de origem de 

outros Estados deverão ser encaminhadas e devolvidas/recebidas por meio do Sistema 

Malote Digital. 

I - Para tanto, os documentos essenciais à realização do ato deprecado deverão ser 

digitalizados e encaminhados à secretaria do juízo deprecado ou ao cartório distribuidor, 

quando este for estatizado.  

II - Recebidos os documentos, estes deverão ser impressos para fins de cadastramento 

da carta precatória no sistema informatizado, providenciando-se seu cumprimento. 

III - Cumprida a finalidade da precatória, a sua capa e os documentos essenciais 

(termos de audiência, mandados certidões, documentos juntados pelas partes no juízo 

deprecado, etc.) deverão ser digitalizados e encaminhados à secretaria do juízo 

deprecante, devendo ser certificada tal ocorrência nos autos e estes deverão ser 

inutilizados. 

Art. 142. As informações em habeas corpus, agravo de instrumento e outros feitos 

solicitadas pelo Tribunal de Justiça, Câmaras e Desembargadores, diretamente por 

intermédio da secretaria judiciária, deverão ser prestadas pelo juízo por meio do Sistema 

de Malote Digital. 

Parágrafo único. Os documentos podem ser assinados digitalmente. 

Art. 143. Em casos excepcionais, quando o conteúdo da correspondência exigir sigilo, 

deverá ser utilizada a opção “Enviar em Sigilo”. 
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Art. 144. Para o recebimento das correspondências enviadas pela Corregedoria Geral da 

Justiça, o magistrado deverá acessar diariamente o Sistema Malote Digital, visando 

cumprir com presteza as solicitações bem como os prazos estabelecidos nas mesmas. 

Art. 145. Os prazos fixados nos expedientes serão contados a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do dia da remessa do expediente.  

Art. 146. Na hipótese de existir algum problema no sistema que impossibilite o regular 

envio e/ou recebimento dos expedientes, o juiz deverá de imediato comunicar tal fato ao 

setor competente da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, de modo que não 

ocorra nenhum prejuízo às atividades administrativas, nem lhe cause nenhum problema 

de ordem funcional. 

Parágrafo único. Não solucionado o problema em tempo hábil, recomenda-se que o 

magistrado comunique o fato à Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 147. As correspondências a serem enviadas deverão ser classificadas de acordo 

com as 02 (duas) opções disponibilizadas no Sistema de Malote Digital: “Prioridade 

Alta” ou “Prioridade Normal”.  

Parágrafo único. A referida classificação não compromete o nível de responsabilidade 

das respectivas correspondências nem altera os prazos estabelecidos nos expedientes 

emitidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 148. Para fins do artigo antecedente, são consideradas correspondências de 

Prioridade Alta: 

I - Suspensão ou prorrogação de expediente para a realização de correição, em razão de 

feriado não previsto na escala de plantão judiciário anual, em outros casos que 

necessitem tal suspensão. 

II - Requerimento para concessão, alteração, suspensão e adiamento de férias. 

III - Informação para atender pedido do Conselho Nacional de Justiça. 

IV - Comunicação, solicitação e intimação relativas a procedimentos administrativos 

disciplinares instaurados pela Corregedoria-Geral da Justiça ou pelos Juízes de Direito. 

V - Assuntos relativos à promoção, remoção ou acesso de magistrados. 

VI - Outros expedientes que necessitem de providência imediata. 

Parágrafo único. Classifica-se como “Prioridade Normal” os demais expedientes que 

não se enquadrarem na descrição dos incisos anteriores. 

Art. 149. A partir da publicação do presente ato, todos os expedientes devem ser 

enviados exclusivamente por meio do referido sistema, salvo quando da impossibilidade 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 69 de 703



de utilização do citado procedimento, devidamente justificada, observando as 

determinações da Resolução n.º 002/2010/TP. 
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Seção 13 – Do sistema RENAJUD 

 

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto 

a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Art. 151. Para operacionalizar o Sistema é obrigatório que o magistrado e o servidor 

autorizado possuam cadastro continuamente atualizado. 

Art. 152. A confecção do referido cadastro ficará a encargo do juiz master do sistema, 

devendo o solicitante encaminhar ofício por meio eletrônico à Corregedoria junto com o 

Termo de Responsabilidade devidamente preenchido, se ele estiver disponível para 

download no Portal do Magistrado. 

Art. 153. Após a realização do cadastro, o requisitante receberá identificação de usuário 

do sistema, bem como senha pessoal e intransferível para acesso. 

Art. 154. A utilização do Sistema RENAJUD pressupõe: 

I – rigorosa observância do manual e do regulamento integrantes do Acordo de 

Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das 

Cidades e o Ministério da Justiça; 

II – que os usuários cadastrados (magistrados ou servidores judiciais) com a habilitação 

de “operador” estejam autorizados a efetuar consultas, inserir e retirar constrições; 

III – a indicação de usuário para cadastramento e o cancelamento da permissão de 

acesso sejam efetuados por meio de correio eletrônico encaminhado ao juiz master do 

sistema. 

IV – a prévia decisão judicial determinando a constrição do veículo automotor, com 

indicação do número de registro do veículo (placa e chassi) ou número do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proprietário do 

veículo, dados esses imprescindíveis para a realização da consulta ou da constrição. 

Art. 155. O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição de 

transferência, licenciamento e circulação, bem como de averbação de registro de 

penhora.  

Art. 156. O envio de ofício de papel ao DETRAN deve ser utilizado somente nos casos 

de impossibilidade de envio por meio do Sistema RENAJUD. 
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Seção 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP)  

 

Art. 157. Instituir o Serviço de Protocolo Postal (SPP) no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, destinado à remessa de petições referentes a ações judiciais e 

recursos em trâmite nas Comarcas ou no Tribunal de Justiça.  

Art. 158. É facultativa a utilização do serviço disciplinado na Resolução 25/2014-TP, 

podendo as partes se valerem de outros meios para encaminhamento de suas peças.  

§ 1º Ficam excluídas do Serviço de Protocolo Postal as seguintes peças processuais: 

I – Petição inicial e seus aditamentos, salvo as que versarem sobre ações incidentais 

(v.g., embargos do devedor, de terceiros); 

II – Petição em que se requer adiamento de audiência, de leilão ou praça; 

III – Petição em que se requer a inquirição de testemunhas, depoimento pessoal, 

esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos em audiência, quando mediar menos de 

60 (sessenta) dias entre o protocolo e a audiência designada;  

IV – Petição de defesa prévia, com rol de testemunhas em processo criminal, cujo réu 

esteja preso;  

V – Petição que versar sobre precatórios judiciários;  

VI – Recurso especial e extraordinário, agravos contra a sua inadmissão ou recursos 

diretamente dirigidos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça 

contra decisões de seus Ministros, dos seus plenários ou órgãos fracionários. 

§ 2º As petições e outros expedientes recebidos pelo Protocolo Unificado no SGPI 

(Sistema de Gestão da Primeira Instância) devem ser remetidos aos seus destinos com 

02 (duas) vias da carga emitidas pelo sistema, sendo desnecessária a comunicação por e-

mail, nos casos em que for enviado ALERTA DE PROTOCOLO para os processos do 

sistema informatizado de acompanhamento processual. Uma via da carga deverá ser 

devolvida à comarca remetente, devidamente assinada e a outra servirá para 

recebimento dos documentos, devendo ser arquivada em pasta própria, sem necessidade 

de novo protocolo da comarca destinatária, nos documentos recebidos.  

§ 3º Os ALERTAS enviados pelo SGPI aos processos, por intermédio da ferramenta 

LEMBRETE do sistema informatizado de acompanhamento processual deverão ser 

desativados após a juntada da petição no processo.  

Art. 159. As atividades do protocolo-geral serão exercidas por servidor designado pelo 

Juiz Diretor do Foro, em local previamente definido, podendo tal função ser exercida 
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pelo Cartório Distribuidor, vedado o recebimento de petições e outros expedientes pela 

Secretaria. 

Parágrafo único. O Protocolo Geral e a Central de Distribuição deverão funcionar na 

entrada do Fórum para viabilizar o acesso ao público portador de necessidades 

especiais, em cumprimento às leis específicas. A partir da segunda entrância, o setor de 

Protocolo Geral será independente da Central de Distribuição. O recebimento, a triagem 

e abertura de correspondências será de responsabilidade da Central de Administração.  

Art. 160. As petições relativas ao atendimento do Serviço de Plantão Judiciário e 

Plantão Semanal, bem como aquelas de que trata o artigo 122, letra “i”, do COJE, serão 

recebidas independentemente de protocolo, com posterior encaminhamento, pelo Gestor 

judiciário, ao Protocolo Geral ou Cartório Distribuidor, para as providências devidas. 

Art. 161. Os originais das petições e os demais expedientes apresentados no Foro 

Judicial, serão protocolados, cadastrados e encaminhados aos setores destinatários, 

mediante carga no sistema informatizado, durante o expediente forense ou até as 14 

horas do dia útil seguinte imediato, mediante conferência e visto do recebedor.  

Art. 162. As petições iniciais e os pedidos urgentes serão encaminhados imediatamente 

ao Cartório distribuidor ou à Secretaria respectiva, para a devida distribuição ou 

apresentação ao magistrado, conforme o caso, após a devida protocolização. 

Art. 163. Ocorrendo falha no sistema de protocolo ou havendo falta de energia, o 

servidor deverá receber as petições mediante carimbo com campos claros, consignando-

se rigorosamente a data e horário do protocolo.  

Parágrafo único. Os documentos recebidos nas condições desta norma serão 

submetidos ao visto do Juiz Diretor do Foro, antes da abertura do expediente forense do 

dia seguinte, sob pena de responsabilidade do servidor. 

Art. 164. As petições deverão ser protocolizadas nas agências dos Correios no Estado 

de Mato Grosso, de segunda a sexta-feira, observando-se o horário de expediente ao 

público. Os documentos protocolizados em horário posterior serão considerados como 

se apresentado no dia útil subsequente.  

Art. 165. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas 

ou ao Tribunal de Justiça deverão: 

I - estar acondicionados em embalagem/envelope, para envio por meio da modalidade 

SEDEX; 
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II - conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência modalidade SEDEX, 

com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à 

primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da 

postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as comarcas, a mesma validade que o 

protocolo oficial da Justiça, para fins de contagem de prazo judicial; 

III - estar acompanhados da guia de pagamento das custas, quando devidas, conforme 

tabela da Corregedoria-Geral da Justiça; 

IV - conter, de forma destacada: 

a) para os feitos que tramitam em Primeiro Grau, a Comarca e a Vara de destino, o 

número do processo, o nome das partes e a expressão “Protocolo Postal”; 

b) para os que tramitam em Segundo Grau, o número do processo no Tribunal, se já 

distribuído o feito, o nome das partes e a expressão “Protocolo Postal”. 

§ 1º Os portes do serviço SEDEX, adquiridos nas agências dos CORREIOS, deverão ser 

preenchidos pelo interessado e enviados com ou sem “Aviso de Recebimento (AR)”, à 

sua escolha.  

§ 2º Será da parte a responsabilidade pelos extravios ou atrasos na entrega dos 

documentos em razão de preenchimento incorreto, incompleto ou ilegível do envelope 

de postagem, bem como pelas consequências advindas da falta do comprovante a que se 

refere o inciso III deste artigo.  

§ 3º Em cada embalagem poderá ser enviada somente uma petição e seus documentos.  

Art. 166. As petições deverão ser protocolizados nos Correios, rigorosamente, dentro 

dos prazos legais.  

§ 1º O término do prazo será certificado nos autos, após o 5º (quinto) dia útil de sua 

ocorrência.  

§ 2º Em caso de paralisação nos serviços dos Correios, ficarão indisponíveis os serviços 

de que trata esta seção.  

Art. 167. Eventuais dúvidas em relação aos procedimentos do Serviço de Protocolo 

Postal deverão ser sanadas por este órgão, bem como deliberará sobre normas 

complementares à Resolução do Tribunal Pleno.  

Art. 168. O peticionamento poderá ser realizado também por meio do Peticionamento 

Eletrônico do Advogado - PEA, conforme disposto na Seção 16, Capítulo I, desta 

CNGC.  
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Seção 15 - Do banco de Peritos, Tradutores, Intérpretes e Administradores 
Judiciais  

 

Art. 169. O banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais, 

albergado no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece procedimentos 

visando ao credenciamento de profissionais para atuarem como peritos em processos 

cíveis e criminais, que se exige a realização de perícia, bem como para a atuação como 

administradores judiciais nos processos de recuperação judicial e falência. 

Art. 170. O banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais ficará 

sob a responsabilidade da Corregedoria Geral de Justiça que administrará o sistema por 

meio do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI. 

Art. 171. O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI deverá 

credenciar os profissionais por meio de cadastro eletrônico na Web, na página da 

Corregedoria. 

§ 1º A formação do cadastro será operacionalizada por meio de divulgação na rede 

mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a 

universidades, a entidades, órgãos e conselhos de classe, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de 

profissionais ou de órgãos técnicos interessados (art. 1º, § 2º, Res. 233, CNJ). 

§ 2º O cadastro deverá conter a lista de profissionais e órgãos aptos a serem nomeados 

para prestarem serviços nos processos nos quais necessários serviços de perícia, exame 

técnico ou administração (art. 1º, § 2º, Res. 233, CNJ). 

§ 3º O Tribunal manterá em seu sítio eletrônico a relação dos profissionais e órgãos 

cujos cadastros tenham sido validados. 

Art. 172. Será publicado edital com os requisitos necessários para que o profissional 

credenciado seja nomeado como perito, tradutor, intérprete ou administrador judicial e 

os requisitos são os seguintes: 

I – ser bacharel e estar cadastrado perante seu órgão de classe; 

II – se inscrito junto a Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas 

ao INSS; 

III – Não ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha colateral até o terceiro grau de 

magistrado ou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de 
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advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que tramita a causa, para 

a prestação dos serviços de que trata esta seção. 

Art. 173. A escolha dos profissionais credenciados para atuarem será feita pelo juiz da 

causa em que for necessária a realização de seus encargos, acessando no Portal do 

Magistrados, a opção banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores 

judiciais e escolhendo entre os nomes ali sugeridos, sendo apenas opção do juiz. 

Art. 174. A Corregedoria poderá descredenciar os profissionais nas seguintes hipóteses: 

I – desinteresse da Administração; 

II – por prática de atos ou omissões lesivos ao devedor e ao Poder Judiciário, na prática 

das atividades correlacionadas à perícia, quando informado pelo juiz titular da causa; 

III – descumprimento desta seção. 

Art. 175. O profissional autônomo interessado em se credenciar deverá preencher os 

formulários previamente estabelecidos no site do Tribunal de Justiça, na página da 

Corregedoria. 

Art. 176. O profissional ou o órgão encarregado em prestar serviço nos processos 

deverá apresentar a documentação indicada no edital. 

§ 1º O cadastramento é de responsabilidde do próprio profissional ou do órgão 

interessado e será realizado exclusivamente por meio do sistema disponível no sítio de 

cada tribunal. 

§ 2º A documentação apresentada e as informações registradas são de inteira 

responsabilidade do profissional ou do órgão interessado, que é garantidor de sua 

autenticidadde e veracidade, sob as penas da lei. 

§ 3º O cadastramento ou a efetiva atuação do profissional não gera vínculo empregatício 

ou estatutário, nem obrigação de natureza previdenciária. 

Art. 177. A Corregedoria-Geral da Justiça realizará avaliações e reavaliações periódicas 

para a manutenção do cadastro, relativas à formação profissional, ao conhecimento e à 

experiência dos profissionais e órgãos cadastrados. 

Art. 178. O profissional já cadastrado poderá pedir sua exclusão do banco de peritos, 

tradutores, intérpretes e administradores judiciais a qualquer tempo. 

Art. 179. Veda-se a nomeação de profissional que não esteja regularmente cadastrado 

no banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais, com exceção do 

diposto no art. 156, § 5º, Código de Processo Civil. 
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Art. 180. O perito consensual, indicado pelas partes, na forma do art. 471, Código de 

Processo Civil, sujeita-se às mesmas normas e deve reunir as mesmas qualificações 

exigidas do perito judicial.  

Art. 181. A permanência do profissional nos quadros do banco de peritos, tradutores,  

intérpretes e administradores judiciais condiciona-se à ausência de impedimentos ou de 

restrições ao exercício profissional. 

§ 1º As entidades, os conselhos e os órgãos de fiscalização profissional deverão 

informar aos Tribunais sobre suspensões e outras situações que importem empecilho ao 

exercício da atividade profissional, mensalmente ou em prazo inferior e, ainda, sempre 

que lhes for requisitado. 

§ 2º As informações comunicadas pelos magistrados acerca do desempenho dos 

profissionais e dos órgãos credenciados serão anotadas no banco de peritos, tradutores, 

intérpretes e administrados judiciais.  

Art. 182. Cabe ao magistrado, nos feitos de sua competência, escolher e nomear 

profissional nos termos desta seção, cuja escolha deve se dar entre os peritos 

cadastrados, por nomeação direta do profisisonal ou por sorteio eletrônico, a critério do 

magistrado. 

§ 1º Nada obsta que o juiz selecione o profissional de sua confiança, dentre os 

regularmente contratados, mas deve-se observar o critério equitativo de nomeação, 

quanto aos profissionais da mesma especialidade. 

§ 2º É vedada, em qualquer hipótese, a nomeação de profissional que seja cônjuge, 

companheiro ou parente, em linha colateral até o terceiro grau de magistrado ou 

desembargador, de advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que 

tramita a causa, para a prestação dos serviços de que trata esta seção, devendo declarar 

se for o caso, o seu impedimento ou suspeição. 

§ 3º Não poderá atuar como perito judicial o profissional que tenha servido como 

assistente técnico de qualquer das partes, nos 03 (três) anos anteriores. 

§ 4º O banco dispnibilizará lista dos peritos/órgãos nomeados em cada unidade 

jurisdicional, permitindo a identificação dos processos em que ela ocorreu, a data 

correspondente e o valor fixado de honorários profissionais. 

Art. 183. Para atuação nos processos, o nomeado deverá ter conhecimento e 

qualificações necessários. 
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Parágrafo único. Se não existir profissional ou órgão detentor da especialidade 

necessária cadastrado ou quando indicado conjuntamento pelas partes, o magistrado 

poderá nomear profissional ou órgão não cadastrado, caso em que este deverá 

providenciar o seu cadastro no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem eficácia a 

nomeação. 

Art. 184. Ficarão disponibilizados na página banco de peritos, tradutores, intérpretes e 

administradores judiciais no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os manuais de 

operacionalização do sistema.  

Art. 185. Todas as dúvidas, sugestões, suporte e orientações deverão ser encaminhadas 

para o seguinte e-mail: corregedoria.dapi@tjmt.jus.br. 
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Seção 16 – Do Portal Eletrônico do Advogado – PEA (Peticionamento Eletrônico 

nos Processos Físicos que Tramitam na 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso)  

 

Art. 186. O Portal Eletrônico do Advogado – PEA, sistema do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é o procedimento de envio de petição inicial e em andamento 

dos processos físicos de primeiro grau, por intermédio de meio digital – Peticionamento 

Eletrônico. 

Parágrafo único. O peticionamento eletrônico é um serviço de uso facultativo, 

disponível para uso de advogados. 

Art. 187. Os usuários do sistema de peticionamento eletrônico serão classificados como 

internos, assim entendidos os magistrados e servidores do Poder Judiciário, e externos, 

quando se tratar dos advogados e Defensores Públicos. 

Art. 188. O acesso ao sistema dar-se-á somente por intermédio do uso de certificação 

digital, que deverá ser obtida por meio de uma autoridade certificadora credenciada à 

ICP-BRASIL. 

Art. 189. A autorização de acesso e uso do sistema de peticionamento eletrônico no 

PEA será automaticamente concedida ao advogado cadastrado na OAB nacional.  

Parágrafo único. O advogado que não estiver cadastrado na OAB nacional deverá se 

dirigir a uma Seccional da OAB. 

Art. 190. O usuário devidamente cadastrado poderá acessar o sistema informatizado 

disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

acionando o ícone “PEA”, para escolher, dentre os itens disponíveis, o peticionamento 

eletrônico. 

Art. 191. Os atos processuais por meio eletrônico considerar-se-ão praticados no dia e 

hora do recebimento no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, que emitirá 

protocolo automático acompanhado do número de protocolo, data e hora, o qual servirá 

de comprovante de entrega da petição e dos documentos que a acompanharem.  

§ 1º Para efeitos de controle dos prazos processuais, será considerada tempestiva a peça 

que tenha sido recebida até as 23:59 horas (horário local) do último dia do prazo (art. 

3°, parágrafo único e art. 10, § 1° da Lei 11.419/06). 

§ 2º Não serão considerados para efeito de tempestividade o horário de conexão do 

usuário à internet, o horário de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, nem os horários consignados nos equipamentos do remetente. Será considerado 

apenas o horário de recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

consignado em seu servidor de dados e aplicação. 

§ 3º O Portal Eletrônico do Advogado - PEA não é um gerenciador de processos 

eletrônicos, mas, sim, uma ferramenta que disponibiliza o peticionamento on-line e, 

caso o referido sistema esteja instável ou em manutenção, os advogados deverão se 

dirigir à Comarca mais próxima para peticionar de forma física.  

Art. 192. Serão consideradas originais para todos os efeitos legais as petições 

produzidas e assinadas eletronicamente, com certificação digital, que forem 

materializadas e, após, juntadas ao processo físico. 

 

Do Peticionamento Eletrônico 

 

Art. 193. As petições serão feitas diretamente no sistema informatizado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (peticionamento eletrônico). 

§ 1º Os arquivos digitais contendo petições eletrônicas somente serão processados no 

sistema se elaborados em formato PDF (Portable Document Format), tamanho A4 e de 

até 1,5 MB.  

 

Do Fracionamento da Petição 

 

§ 2º Não se admitirá o fracionamento de petição, tampouco dos documentos que a 

acompanham, para fins de transmissão. 

§ 3º Haverá rejeição do peticionamento, caso não esteja em conformidade com os 

parágrafos anteriores. 

Art. 194. A procuração “ad judicia” será juntada nos autos físicos mediante processo de 

materialização, via impressão. 

Parágrafo único. O sistema admitirá o substabelecimento, com ou sem reservas, 

hipótese na qual o advogado a quem os poderes foram substabelecidos, deverá proceder 

ao cadastramento no sistema de peticionamento eletrônico, nos moldes do artigo 189 da 

CNGC. 

 

 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 82 de 703



 

 

Da Responsabilidade pela Remessa das Petições 

 

Art. 195. A responsabilidade pela remessa adequada das petições será inteiramente do 

usuário, não podendo ser atribuído ao sistema de peticionamento eletrônico o ônus por 

eventuais erros ou falhas operacionais decorrentes de problemas com o provedor do 

endereço eletrônico do usuário externo. 

 

Da Materialização e Lançamento 

 

Art. 196. As petições eletrônicas recebidas serão materializadas, registradas e os 

andamentos processuais lançados no sistema informatizado de acompanhamento 

processual do primeiro grau. 

§ 1º O serviço de peticionamento eletrônico do sistema informatizado de 

acompanhamento processual Virtual será substituído pelo serviço de peticionamento 

eletrônico do Sistema PEA. 

§ 2º O servidor responsável pela impressão verificará, diariamente, no sistema 

informatizado, a existência de petições eletrônicas pendentes de processamento. 

§ 3º A impressão de petições e documentos que eventualmente a acompanharem deverá 

ser feita em impressora monocromática e no modo frente e verso, salvo se a unidade 

judiciária não dispuser de equipamento com esta especificação técnica. 

 

Da Responsabilidade do Usuário Externo 

 

Art. 197. São de responsabilidade do usuário externo: 

I – o sigilo da assinatura digital, não sendo, portanto, oponível, em qualquer hipótese, a 

alegação de seu uso indevido; 

II – a equivalência entre os dados informados para o envio (número de processo e da 

unidade judiciária) e os constantes da petição remetida; 

III – as condições das linhas de comunicação e de acesso ao seu provedor de acesso à 

internet em condições de tempo e modo a permitir o lançamento tempestivo das 

petições. 
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IV – a edição da petição e anexos em conformidade com as restrições impostas pelo 

serviço, no que se refere à formatação e ao tamanho do arquivo enviado. 

V – o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não estiver 

disponível. 

VI – o endereçamento correto para o local de tramitação do processo.  

Parágrafo único. A não obtenção, pelo usuário, de acesso ao sistema, além de 

eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados, não serve de escusa para o 

cumprimento dos prazos legais. 

Art. 198. O uso inadequado do peticionamento eletrônico que venha a causar prejuízo 

às partes ou à atividade jurisdicional importará no bloqueio do cadastramento do 

usuário, cuja competência caberá à Corregedoria-Geral da Justiça. 

 

Do Pré–Cadastro Eletrônico 

 

Art. 199. O pré-cadastro das petições iniciais no sistema de peticionamento eletrônico 

será encaminhado ao setor de protocolo de cada Comarca. 

§ 1º O sistema de pré-cadastro eletrônico de peticionamento estará disponível para todo 

o Estado. 

§ 2º Para utilização do sistema, o advogado deverá acessar o Portal Eletrônico do 

Advogado – PEA. 

Art. 200. O advogado que optar pela utilização do pré-cadastro das petições iniciais terá 

um guichê exclusivo para atendimento no Fórum da Capital. 

 

Da Distribuição 

 

Art. 201. O ajuizamento dos processos, a partir da implantação do Sistema de 

Peticionamento Eletrônico, dar-se-á por meio do encaminhamento eletrônico de petição 

inicial ou em andamento, contendo todos os dados necessários e obrigatórios à 

distribuição (peça, classe, assunto, partes, valor da causa etc). 

Parágrafo único. Nas Comarcas em que os cartórios distribuidores não sejam 

oficializados, as petições iniciais que são contempladas pela gratuidade da justiça, 

deverão ser salvas em rede e impressas pela gestão judicial e/ou administrativa dos 

fóruns e, após devolvidas para a autuação do processo.  
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Dos Documentos 

 

Art. 202. Os documentos apresentados em forma física no setor de protocolo serão 

encaminhados para vara e juntados no processo. 

§ 1º A responsabilidade quanto ao preenchimento das informações, tais como a sua 

classificação, assunto, comarca/vara/juizado de destino, partes, entre outros, são de 

inteira responsabilidade da parte que tenha dado causa ao seu procedimento. 

§ 2º O recurso de peticionamento eletrônico não estará disponível nos Juizados 

Especiais Cíveis, quando o processo estiver em andamento no sistema PROJUDI. Estará 

disponível somente o recurso de juntada para processos físicos em andamento. 

§ 3º Os documentos a serem enviados, cujo peticionamento eletrônico seja tecnicamente 

impossível (áudio, vídeo, imagens, entre outros) deverão ser apresentados fisicamente 

no cartório respectivo. 

 

Da Materialização 

 

Art. 203. Na unidade judiciária, a materialização de petição e eventual documento a ela 

anexo, dar-se-á somente mediante a constatação de pagamento da guia de “taxa de 

materialização do peticionamento eletrônico” paga em qualquer rede bancária. 

Art. 204. As despesas advindas de materialização de petição inicial ou em andamento 

serão suportadas pela parte que tenha dado causa ao seu procedimento, em 

conformidade com o que adiante segue: 

I – O valor do serviço denominado de peticionamento eletrônico será de R$ 1,90 para as 

despesas de compensação bancária, acrescendo R$ 0,15 por cada folha referente aos 

custos de impressão. 

II – A petição e os documentos que eventualmente a acompanharem serão 

disponibilizados para impressão na unidade judiciária no próximo dia útil ao pagamento 

da guia. 

III – O valor das custas judiciais para os processos iniciais serão mantidos. 
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IV – O serviço de pré-peticionamento inicial/juntada não resultará na emissão de guia 

de taxa de materialização, pois a impressão das peças é realizada por parte do advogado. 

 

 

 

Da Dispensa de Remessa Posterior dos Documentos Originais 

 

Art. 205. O envio eletrônico de petições e documentos dispensa a apresentação 

posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas, pois o § 1° do art. 11 da Lei n° 

11.419/2006 assegura aos documentos digitalizados a mesma força probante dos 

originais, ressalvada a alegação de adulteração mediante impugnação motivada. 

Parágrafo único. Os originais dos documentos digitalizados e enviados pelo sistema 

deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou até o 

final do prazo para interposição de ação rescisória. 

 

Da Consulta à Petição Eletrônica 

 

Art. 206. As consultas dos peticionamentos eletrônicos poderão ser realizadas 

diretamente no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br, no ícone PEA, na opção peticionamento eletrônico. 
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Seção 17 – Do Apolo Eletrônico  

 

Art. 207. O Apolo Eletrônico é um ambiente digital de tramitação eletrônica de 

processos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, conviverá 

conjuntamente com o PJE – Processo Judicial Eletrônico, que possui a mesma 

finalidade e destinação, até que este seja implantado de forma integral em todas as 

Comarcas do Estado de Mato Grosso.  

Art. 208. Os usuários do sistema “Apolo Eletrônico” serão classificados como internos, 

compreendendo-se os magistrados e servidores do Poder Judiciário e, externos quando 

se tratar das partes ou representantes técnicos particulares, compreendendo-se os 

operadores de direito e entidades.  

Parágrafo único. Os manuais virtuais explicativos para cada perfil de usuário estão 

disponibilizados no sítio eletrônico http://wikicti.tjmt.jus.br.  

Art. 209. As peças processuais serão armazenadas em servidor de banco de dados da 

comarca e arquivadas, sequencialmente, por data e número de protocolo. 

 

Do Acesso ao Sistema pelos Usuários Internos 

 

Art. 210. Os servidores acessarão o sistema dos computadores da secretaria, com o 

mesmo login e senha atualmente utilizados para acessar o Sistema informatizado de 

acompanhamento processual do TJMT.  

Art. 211. Os magistrados podem acessar o Apolo Eletrônico por meio dos 

computadores do gabinete ou via rede mundial de computadores, utilizando o recurso 

gabinete eletrônico disponível no seguinte endereço: http://apolo.tjmt.jus.br.  

Art. 212. O login e a  senha do Apolo Eletrônico utilizados pelos magistrados serão os 

mesmos disponíveis para o Sistema informatizado de acompanhamento processual do 

TJMT e para acesso ao gabinete eletrônico.  

 

Do Acesso ao Sistema Pelos Usuários Externos 

 

Art. 213. O acesso ao sistema dar-se-á por meio de certificação digital reconhecida pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou por meio de login e senha 
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gerados pelo próprio sistema que é integrado ao Cadastro Nacional dos Advogados - 

CNA.  

§ 1º A aquisição do certificado digital é de inteira responsabilidade do advogado. 

§ 2º Para efetuar o cadastro, o advogado deve acessar o endereço eletrônico 

http://pea.tjmt.jus.br/ menu LOGIN no campo CADASTRE-SE. Em caso de 

necessidade de atualização de dados cadastrais (e-mail e CPF), o advogado deverá 

contatar com a Seccional da OAB.  

§ 3º Os operadores institucionais (Ministério Público, Defensoria Pública e 

Procuradorias) serão cadastrados nos Sistemas PEA e Apolo Eletrônico, no ato da 

implantação do Sistema informatizado de acompanhamento processual Eletrônico na 

comarca em que forem jurisdicionados.  

§ 4º Os operadores institucionais (Ministério Público, Defensoria Pública e 

Procuradoria) que necessitarem utilizar os sistemas e não estiverem cadastrados, 

deverão solicitar o respectivo cadastro nos Sistemas PEA e Apolo Eletrônico, enviando-

o de um e-mail corporativo para o e-mail: corrregedoria.dapi@tjmt.jus.br.  

 

Do Peticionamento Eletrônico 

 

Art. 214. As petições serão feitas diretamente por meio do sistema informatizado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Portal Eletrônico do Advogado - PEA). 

§ 1º Os arquivos eletrônicos somente serão processados nesse sistema se elaborados em 

formato portátil de documento PDF - Portable Document Format, tamanho A4, e 

respeitado o limite máximo de 1,5 megabytes por arquivo.  

§ 2º O arquivo eletrônico denominado petição inicial deverá ser apresentado 

separadamente do(s) arquivo(s) referente(s) aos documentos que a acompanham, 

evitando-se o fracionamento de todos eles (para fins de contrafés necessárias à 

intimação ou citação das partes e demais intimados no processo).  

Art. 215. A procuração “ad judicia” será juntada aos autos eletrônicos mediante 

processo de digitalização (scanner). 

§ 1º O sistema admitirá o substabelecimento, com ou sem reservas, hipótese na qual o 

advogado, a quem os poderes foram substabelecidos, deverá proceder ao cadastramento 

no sistema Portal Eletrônico do Advogado - PEA, nos moldes do art. 213, caput, e § 2º, 

da CNGC.  
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§ 2º Haverá rejeição do peticionamento caso não esteja em conformidade com os itens 

anteriores.  

Art. 216. Os atos processuais por meio eletrônico considerar-se-ão praticados no dia e 

hora do recebimento no Portal Eletrônico do Advogado - PEA, que emitirá protocolo 

automático acompanhado do número de protocolo, data e hora. 

§ 1º Para efeito de controle dos prazos processuais, será considerada tempestiva a peça 

recebida até 23h59min59seg (horário local) do último dia do prazo. (Art. 3°, parágrafo 

único e Art. 10, § 1° da Lei 11.419/06).  

§ 2º Será considerado para efeito de tempestividade apenas o horário de recebimento 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignado em seu servidor de 

dados e aplicação, devendo ser desconsiderados o horário de conexão do usuário à 

internet, o horário de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

os horários vinculados aos equipamentos do remetente.  

§ 3º Em caso de indisponibilidade do sistema por período superior a 04 (quatro) horas 

ininterruptas ou nas 02 (duas) últimas horas do dia, por quaisquer motivos alheios às 

partes, o prazo prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente à solução do 

problema.  

§ 4º No caso do parágrafo anterior, será disponibilizado no sítio do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso o atestado de indisponibilidade no Portal Eletrônico do 

Advogado – PEA.  

Art. 217. A responsabilidade pela remessa adequada das mensagens será inteiramente 

do usuário, não podendo ser atribuído ao Portal Eletrônico do Advogado - PEA o ônus 

por eventuais erros ou falhas operacionais decorrentes de problemas com o provedor do 

endereço eletrônico do usuário externo. 

Art. 218. São de responsabilidade do usuário: 

I – O sigilo da senha, tanto do certificado digital quanto do login, ambos utilizados para 

prática do ato da assinatura eletrônica, não será, portanto, oponível a alegação de uso 

indevido em qualquer hipótese;  

II – a equivalência entre os dados informados para o envio (número de processo e da 

Unidade Judiciária) e os constantes da petição remetida; 

III – As condições das linhas de comunicação e de acesso do seu provedor à internet em 

condições de tempo e modo a permitir o envio tempestivo das petições;  
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IV – a edição da petição e anexos, em conformidade com as restrições impostas pelo 

serviço, no que se refere à formatação e ao tamanho do arquivo enviado;  

V – o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não estiver 

disponível;  

VI – o endereçamento correto para o local de tramitação do processo.  

Parágrafo único. A não obtenção de acesso ao Sistema, além de eventuais defeitos de 

transmissão ou recepção de dados, não serve de escusa ao usuário para o cumprimento 

dos prazos legais.  

Art. 219. O uso inadequado do Apolo Eletrônico que cause prejuízo às partes ou à 

atividade jurisdicional importará no bloqueio do cadastramento do usuário, cuja 

competência caberá à Corregedoria Geral da Justiça. 

 

Da Distribuição 

 

Art. 220. Implantado o Apolo Eletrônico na Comarca ou Vara, os processos em 

tramitação continuarão de forma física, salvo os elencados no art. 223 da CNGC, desta 

norma. A petição do processo inicial ou do processo incidente, que deva ser apensado a 

processo físico em tramitação, será encaminhada pelo Portal Eletrônico do Advogado – 

PEA, contendo todos os dados necessários à distribuição: comarca de destino, 

competência, classe, assunto, partes, valor da causa, peça, documentos, etc.  

Art. 221. As despesas de materialização da petição inicial serão suportadas pelo usuário 

externo peticionante, em conformidade com o que adiante segue:  

I – o valor do serviço denominado Peticionamento Eletrônico será de R$ 1,90 (um real 

e noventa centavos) para as despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 

(quinze centavos de real) por cada folha, referente aos custos de impressão, devendo ser 

considerada a quantidade de contrafés necessárias para citação ou intimação das partes e 

demais intimados no processo virtual.  

Parágrafo único. Ficam isentos do pagamento da taxa descrita no inciso I, deste artigo, 

os operadores institucionais e as partes beneficiadas com a Justiça Gratuita.  

Art. 222. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá 

informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro 

de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a secretaria da Receita Federal.  
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Parágrafo único. As petições iniciais que não atenderem ao disposto nesta seção 

poderão ser apresentadas fisicamente à central de distribuição da comarca respectiva, 

submetendo-as à apreciação do magistrado competente, para análise nos termos da 

Resolução 21/2011/TP.  

Art. 223. Quanto aos processos físicos que receberem incidentes, o magistrado deverá 

determinar a digitalização e intimação das partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta Corte de Justiça pela via digital (eletrônico).  

Art. 224. As partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca 

do interesse de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais, 

conforme previsão contida no art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006.  

Parágrafo único. Os autos físicos ficarão à disposição, em Secretaria, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação. Decorridos estes, serão remetidos ao arquivo, 

lançando-se certidão de sua digitalização. 

Art. 225. Nos plantões de finais de semana, as petições iniciais tramitarão fisicamente 

nos moldes da Seção 18, Capítulo I, da CNGC – Do Plantão Judiciário, podendo o 

magistrado plantonista, utilizar o gabinete eletrônico para lançar o despacho/decisão.  

Art. 226. Caso indeferida a justiça gratuita, o advogado será intimado para 

recolhimento da guia de materialização, conforme descrito no art. 221, I, da CNGC.  

Art. 227. O valor das custas judiciais para os processos iniciais será mantido.  

Art. 228. As denúncias oferecidas, os pedidos de arquivamento, o inquérito policial, o 

termo circunstanciado e demais documentos deverão ser digitalizados e encaminhados 

pelo Ministério Público, por meio do Sistema informatizado de acompanhamento 

processual Eletrônico, ao endereço http://apolo.tjmt.jus.br.  

§ 1º Os documentos oriundos de inquéritos policiais e termos circunstanciados em que 

são oferecidas denúncias ou que a promotoria sugira o arquivamento, devem 

permanecer com o Ministério Público nos termos do artigo 11, § 3º, da Lei 11.419/2006.  

§ 2º As solicitações de arquivamento de inquéritos policiais, atos infracionais, termos 

circunstanciados e pedidos de declaração de extinção de punibilidade podem ser 

protocolizadas fisicamente no setor de protocolo da comarca destinatária ou pelo Portal 

Eletrônico do Advogado - PEA, devendo os autos respectivos ser entregues à secretaria 

de origem.  

§ 3º Os autos de inquéritos policiais ou termos circunstanciados em que forem 

oferecidas denúncias ou representações por meio do Sistema informatizado de 
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acompanhamento processual Eletrônico, devem ser entregues nas respectivas 

secretarias.  

 

 

 

Da Materialização 

 

Art. 229. A materialização total ou parcial do processo eletrônico, excetuando-se os 

previstos no art. 236 da CNGC, ocorrerá somente mediante autorização do juiz, a quem 

caberá apreciar a conveniência da impressão física dos atos processuais que indicar.  

§ 1º As despesas advindas da materialização do processo serão suportadas pela parte 

que tenha dado causa ao seu procedimento, aplicando-se o regimento de custas do 

sodalício Mato-grossense.  

§ 2º Somente se procederá à segunda materialização do processo eletrônico na hipótese 

de restauração dos autos, segundo os preceitos do art. 712 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 

§ 3º Os processos eletrônicos extintos por pagamento ou desistência, ou, ainda, aqueles 

cancelados na distribuição, não serão materializados, salvo decisão judicial 

fundamentada em contrário. 

§ 4º Os processos eletrônicos oriundo do sistema informatizado de acompanhamento 

processual Eletrônico, que não se comunicam com o sistema do PJe, devem ser 

remetidos a outro juízo ou instância superior mediante mídia digital - CD-ROM, em 

arquivo único por meio de oficio, para serem autuados.  

§ 5º Ao Oficio deverá acompanhar as mídias da gravação do processo, a gravação de 

audiências quantas nele existirem e outras existentes, sem prejuízo da certidão 

estabelecida no final do processo consoante determinação do art. 346 da CNGC.  

§ 6º Deverá a secretaria lançar o andamento de remessa para o Tribunal, conforme 

consta no art. 499 da CNGC.  

§ 7º Ao receber o recurso, após o julgamento no Tribunal, deverá a secretaria dar o 

andamento nos termos do art. 499 da CNGC e digitalizar os documentos nele existentes 

e juntar nos autos da comarca para o devido cumprimento.  

Art. 230. O próprio sistema certificará a origem dos documentos produzidos nos autos e 

a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das 
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peças e das respectivas assinaturas digitais, substituindo a certidão do gestor judiciário 

prevista no artigo 12§ 3º da Lei 11.419/2006.  

 

 

 

 

Dos Documentos 

 

Art. 231. Os documentos físicos deverão ser digitalizados pelo usuário externo e 

acostados ao processo eletrônico, devendo ser preservados por seus detentores até o 

trânsito em julgado da sentença, ou, quando admitida, até o prazo final da interposição 

de ação rescisória.  

§ 1º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente impossível deverão ser 

apresentados fisicamente na secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 

envio da petição eletrônica que comunique o fato, devendo permanecer na secretaria até 

o trânsito em julgado da ação. 

§ 2º As iniciais recebidas fisicamente no plantão, bem como os procedimentos 

encaminhados pela delegacia de polícia, devem ser digitalizadas pelo distribuidor da 

comarca respectiva.  

 

Da Consulta ao Processo Eletrônico 

 

Art. 232. As consultas processuais públicas poderão ser feitas diretamente no sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Os 

usuários externos que necessitem de visualizar os arquivos anexados, bem como 

consultar os processos sigilosos em que atuam, devem consultar o Portal Eletrônico do 

Advogado (http://pea.tjmt.jus.br).  

Art. 233. Os usuários externos cadastrados no sistema poderão visualizar todos os 

andamentos e documentos dos processos ativos, salvo os processos em trâmite de 

segredo de justiça.  

§ 1º A secretaria não fornecerá cópia do processo às partes ou aos procuradores, 

ressalvadas as situações previstas em lei. 
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§ 2º Todo acesso a processo de terceiro (não sigiloso), entenda-se processo em que 

aquele que realiza o acesso não é parte efetiva nos autos, será registrado e 

disponibilizado em campo próprio.  

 

 

 

 

 

Das Intimações dos Atos no Processo Eletrônico 

 

Art. 234. Os advogados serão intimados dos atos processuais, via publicação no Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, e os operadores institucionais (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Procuradorias), mediante carga eletrônica dos autos.  

§ 1º Os operadores institucionais, bem como os respectivos substitutos legais e 

plantonistas, deverão acessar diariamente a plataforma do “Apolo Eletrônico” 

(http://apolo.tjmt.jus.br.) para verificar os autos encaminhados em carga.  

§ 2º A primeira intimação de atos processuais destinada às Procuradorias Federais e 

Estaduais que ainda não possuem cadastro nos Sistema PEA e Apolo Eletrônico será via 

postal, constando o código do processo, prazo para manifestação e a norma contida no 

art. 213, § 4º, da CNGC.  

§ 3º O documento referente à intimação deverá ser digitalizado e anexado aos autos 

eletrônico.  

§ 4º Os operadores institucionais, bem como os respectivos substitutos legais e 

plantonistas, terão 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio para receber a carga 

dos processos eletrônicos, sob pena de recebimento automático pelo sistema na data do 

término desse prazo.  

§ 5º Nos casos em que o recebimento automático ocorra em dia não útil a intimação será 

considerada realizada no primeiro dia útil subsequente seguinte.  

§ 6º Decorrido o prazo processual sem a remessa dos autos à secretaria, o gestor 

judiciário deverá intimar o promotor/defensor/procurador da imediata devolução e, caso 

não ocorra no prazo estipulado, fica autorizado a solicitar por meio do sistema, o retorno 

automático dos autos, certificando no processo.  
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Do Peticionamento em Processos que Tramitam de Forma Física 

 

Art. 235. Quanto ao peticionamento de processos que continuarão a tramitar de forma 

física, poderão ser encaminhadas as petições pelo Portal Eletrônico do Advogado nos 

termos da Seção 16, Capítulo I, da CNGC – Do Portal Eletrônico do Advogado ou 

entregues no setor de Protocolo da respectiva comarca.  

 

 

 

Dos Recursos 

 

Art. 236. Os recursos deverão ser interpostos eletronicamente, devendo a secretaria da 

vara materializar o processo para envio ao 2º grau.  

Parágrafo único. Julgado o recurso e retornando os autos, somente a decisão ou o 

acórdão e a certidão de trânsito em julgado serão anexados aos autos eletrônicos.  

 

Do Arquivamento 

 

Art. 237. O arquivamento do processo eletrônico importará no bloqueio da consulta 

eletrônica e a extração de cópias somente se dará mediante pedido de desarquivamento 

e pagamento da taxa específica. 

Art. 238. As custas finais serão calculadas pelo setor competente, digitalizadas e 

anexadas ao processo eletrônico. 
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Seção 18 – Do Plantão Judiciário  

 

Art. 239. O Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso abrange os Juízes 

de Direito e Substitutos, inclusive aqueles com atribuições em Varas Especializadas, 

Juizados Especiais Cíveis ou Criminais e os Diretores do Foro, bem como de servidores, 

nos polos judiciais regionais e em sistema de revezamento, para apreciação de medidas 

judiciais que reclamem soluções urgentes. 

Parágrafo único. Não participarão do revezamento os Juízes afastados da Jurisdição na 

Primeira Instância, em razão de convocação para auxiliar os órgãos diretivos do Egrégio 

Tribunal de Justiça e/ou compor os órgãos jurisdicionais de Segunda Instância, nos 

termos do Regimento Interno.  

 

Do Plantão Semanal e do Plantão de Final de Semana 

 

Art. 240. O Serviço de Plantão subdivide-se em semanal e de final de semana e 

feriados.  

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das 

sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de 

expediente do primeiro dia útil subsequente. 

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro 

dia útil da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil.  

§ 3º Excetuada a regra prevista no arts. 250 e 252 da CNGC, o plantão semanal é de 

atribuição dos Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão 

regional.  

§ 4º Nos feriados que ocorrerem até quarta-feira, inclusive municipal, a 

responsabilidade será do plantonista de final de semana anterior e após assumirá o 

plantonista escalado conforme anexo desta Seção.  

§ 5º A suspensão do expediente f1orense decorrente de situação imprevista será 

assumida pelo juiz plantonista, escalado para o plantão semanal, aplicando-se a regra do 

plantão de final de semana quanto ao horário e sua comprovação.  
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Subseção I – Das Disposições Comuns 

 

Das Medidas Judiciais que Podem ser Apreciadas no Plantão 

 

Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias 

descritas no artigo 1º, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional 

da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.  

§ 1º Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o 

encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos 

respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.  

§ 2º Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja 

obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o 

término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que 

comprovada a urgência. 

§ 3º Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por 

Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial 

de justiça plantonista. 

Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de: 

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; 

II – medida liminar em dissídio de greve; 

III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de 

liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; 

VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no 

horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; 
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VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 

2001, limitadas as hipótese acima enumeradas. 

Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de: 

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão 

anterior; 

II – pedido de reconsideração ou reexame; 

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; 

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;  

V – pedido de liberação de bens apreendidos.  

Art. 244. As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade 

judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário 

normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por 

expressa e justificada delegação do Juiz. 

Art. 245. Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil serão de 

competência do Juiz da área cível e o recebimento de informações ou justificativas das 

atividades (artigo 78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, 

artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão 

condicional do processo, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, nos 

termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de Justiça, pelo 

juízo criminal.  

Art. 246. Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no 

plantão judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a 

oportunidade do pedido, demonstrar com clareza e objetividade em que se funda a 

urgência. 

Art. 247. Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu pré-cadastro no sistema 

informatizado, salvo se a peça tiver sido encaminhada via peticionamento eletrônico, e 

certificará à existência de feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta 

ao banco de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra 

finalidade. 
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Parágrafo único. Na hipótese de impossibilidade de realização do pré-cadastro no 

sistema informatizado, a petição ou pedido que trata o caput deste artigo tramitará 

fisicamente. 

Art. 248. A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz 

de plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal (artigo 

290 do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da 

medida. 

Art. 249. O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência preventa em 

relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os quais serão encaminhados 

pelo gestor plantonista ao cartório distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para 

o regular processamento, encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do 

Foro. 

 

Subseção II – Das Disposições Especiais de Plantão Judiciário 

 

Art. 250. Na Comarca da Capital a escala de plantão será dúplice, uma cível e uma 

criminal, contemplando todos os Juízes de Direito com atuação nas áreas cível e 

criminal, nas Varas Especializadas, bem como pelos titulares dos Juizados Especiais. 

Parágrafo único. Para fins de cumprimento do plantão de final de semana e feriados, as 

Comarcas de Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger integrarão a escala 

de plantão criminal prevista no caput. 

Art. 251. As Comarcas de Várzea Grande e Poconé integrarão o mesmo Polo Regional, 

a fim de que seja realizado o plantão de final de semana e feriados por apenas um 

magistrado, com competência plena, mediante escala sequencial constante do Anexo. 

Art. 252. As demais comarcas integrantes do polo VII (Anexo), excepcionada a 

Comarca de Rondonópolis, formarão uma microrregião.  

Parágrafo único. O polo III foi dividido em três microrregiões, compreendendo a 

microrregião de Colíder, Sorriso e de Sinop.  

Art. 253. O plantão integrado será realizado por polo, sendo determinada a primeira 

escala em conformidade com o Anexo desta Seção, devendo, na sequência, ser 

obedecida a regra crescente até o fim do ciclo que, posteriormente, deve ser reiniciado. 

 

Subseção III – Do Horário de Funcionamento do Plantão Judiciário 
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Art. 254. O plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente 

das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início 

após o encerramento do expediente forense (19h) do primeiro dia útil da semana, 

encerrando-se no início do expediente do próximo dia útil (12h), assim sucessivamente.  

§ 1º No serviço de plantão de final de semana o juiz plantonista e os servidores 

escalados, deverão permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00.  

§ 2º A presença obrigatória no recinto do Fórum não se aplica ao plantão semanal, no 

entanto, o juiz plantonista e os servidores escalados, dentre eles um oficial de justiça 

deverão estar de sobreaviso. 

§ 3º O oficial de justiça que estiver de sobreaviso fará jus à compensatória apenas em 

caso de efetivo cumprimento da decisão proferida no plantão. 

Art. 255. As medidas judiciais apresentadas no período descrito no caput do artigo 

anterior serão recebidas e encaminhadas diretamente ao Juiz plantonista, observando a 

regra descrita no caput do art. 247 da CNGC. 

Art. 256. Quando pertinente e desde que não haja servidor para cumprir a decisão, 

poderá o Juiz plantonista autorizar que a petição na qual despachou sirva de mandado, 

excetuando-se, em qualquer caso, os mandados de prisão e alvarás de soltura, hipótese 

em que encaminhará o expediente ao Distribuidor do juízo competente no primeiro dia 

útil subsequente, para formalização e controle. 

 

Subseção IV – Das Atribuições do Juiz Diretor do Foro 

 

Art. 257. Compete ao Diretor do Foro:  

I – baixar portaria que estabelece a escala de servidores plantonistas, incluindo, 

necessariamente, ao menos 02 (dois) servidores, devendo um ser oficial de justiça, 

comunicando eventual alteração com antecedência de até 3 (três) dias à Corregedoria, 

via Sistema de Plantão, para homologação. 

II – providenciar, com auxílio da Coordenadoria Administrativa, salas ou dependências 

adequadas em que se instalarão o Juízo plantonista e seus auxiliares, além do material 

necessário ao desempenho burocrático das atividades, inclusive com o aparelhamento 

necessário para a comunicação virtual. 
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III – remeter cópia da escala ao Ministério Público, Defensoria Pública, à Ordem dos 

Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, às autoridades policiais locais e 

demais órgãos ou pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento. 

Parágrafo único. Nas comarcas do Estado em que não houver juiz de plantão 

competirá ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria mensalmente com a escala de plantão 

dos servidores, devendo permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00 nos 

sábados, domingos e feriados, pelo menos 01 (um) dos servidores escalados para o 

plantão judiciário, observando o inciso II deste artigo.  

Art. 258. Nas Comarcas constituídas por mais de uma vara, justificada a necessidade 

pelo Diretor do Foro, poderá este incluir a determinação da permanência excepcional 

dos servidores escalados para o plantão semanal, no prédio do Fórum, até às 22h00, 

fazendo-se a devida compensação do horário cumprido. 

 

Subseção V – Da Escala do Plantão Judiciário, sua Disponibilização e Alteração 

 

Art. 259. A escala de plantão se encontra no Anexo desta Seção. 

 

Da Alteração da Escala 

 

Art. 260. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação 

justificada quanto à impossibilidade do magistrado em cumpri-la, com interregno no 

máximo de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e devidamente autorizada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações relacionadas nos parágrafos 

deste artigo e do artigo seguinte.  

 

Do Não-Comparecimento do Plantonista 

 

§ 1º O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará 

o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 

cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior haverá compensação por meio de assunção de 

plantão pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez 
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deste, e na impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituto se encontrava 

afeto, excetuado a hipótese descrita no § 4º deste artigo.  

§ 3º Nos casos de férias, promoção, remoção ou afastamento das funções jurisdicionais 

do magistrado escalado para o plantão, este deverá ser cumprido, em regra, pelo juiz da 

Vara ou Comarca constante na sequência do anexo, remanejando a unidade judiciária 

para o final da listagem. 

§ 4º Na unidade judiciária em que não há designação de magistrado ou quando houver 

para responder de forma cumulativa, esta será excluída do plantão, seguindo a ordem 

cronológica constante do anexo.  

Art. 261. Em casos de impedimento ou suspeição, o juiz plantonista será substituído 

pelo seu substituto direto na escala, e este pelo próximo, e assim sucessivamente, 

cumprindo ao impedido realizar a comunicação ao substituto imediatamente. 

 

Da Publicidade da Escala de Plantão 

 

Art. 262. A escala de plantão deverá ser afixada no átrio do Fórum, em local de grande 

visibilidade, com a relação do juiz plantonista, nomes, endereços e telefones em que 

poderão ser localizados os servidores que responderão pelo plantão forense.  

§ 1º É dever do magistrado plantonista a comunicação aos gestores de todas as 

comarcas do polo pelo qual responde, informando seus telefones e localização durante o 

plantão, em até 3 (três) dias antes da data do início do regime. 

§ 2º A escala de plantão, acompanhada de telefones, endereços em que possam ser 

localizados os plantonistas, para atender à população, deverá ser divulgada até o dia 20 

(vinte) do mês antecedente, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. 

Art. 263. Cumpre à Corregedoria encaminhar relatório de plantão contendo os nomes e 

os telefones dos plantonistas, em que poderão ser facilmente localizados, à 

Coordenadoria Judiciária e à Presidência do Tribunal de Justiça, via malote digital ou e-

mail. 

Art. 264. Caso a secretaria plantonista do Tribunal de Justiça ou a da Corregedoria não 

consiga localizar os plantonistas das comarcas para o cumprimento das decisões, deverá 

comunicar o fato ao Corregedor-Geral da Justiça, para as providências cabíveis. 

Art. 265. A escala de plantão deverá ser disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça pela Corregedoria-Geral da Justiça. 
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SubSeção VI – Das Compensatórias e sua Comprovação 

 

Inexistência de Vantagem Pecuniária e o Direito à Compensação 

 

Art. 266. O plantão não atribui vantagem pecuniária de qualquer natureza aos juízes e 

servidores que o tenham cumprido, mas os que dele tenham participado na forma do art. 

254 da CNGC, farão jus à compensação, a ser usufruída de acordo com a conveniência 

administrativa, na seguinte proporção:  

I – para Juízes de Direito e Substitutos: uma folga compensatória para cada dia de 

plantão efetivamente realizado na forma do que dispõe o § 1º do art. 254 da CNGC, e 

uma folga compensatória para cada dia de plantão efetivamente trabalhado, na forma do 

§ 2º do art. 240 da CNGC, assim como o trabalho efetivamente realizado no período 

compreendido entre o final do expediente forense do último dia útil da semana que 

antecede o plantão de final de semana (19h) e o início do dia não útil subsequente (00h). 

II – para Servidores: uma folga compensatória para cada dia do plantão de final de 

semana e feriados e, nos plantões semanais proporcional ao período correspondente de 

permanência no cumprimento das decisões e/ou mandados judiciais urgentes, expedidos 

após às 19h00.  

Art. 267. Para preenchimento das condições do artigo antecedente, deverá:  

I – o magistrado: 

a) para os plantões de final de semana e feriados, encaminhar certidão emitida pelo 

gestor judiciário plantonista, certificando sua presença física nas dependências do 

Fórum, no horário estabelecido.  

b) para os plantões semanais noturnos, emitir relatório circunstanciado, com cópia das 

decisões prolatadas, descrevendo as atividades realizadas durante o plantão semanal, 

com a indicação do horário de protocolo, natureza da ação e horário de prolação da 

decisão.  

II – o servidor deverá redigir certidão pormenorizada dos fatos ocorridos no período de 

plantão, discriminando o horário de recebimento e de protocolo gerado após o término 

do plantão.  
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III – nos casos dos Assessores de Gabinete, a certidão deverá citar o projeto de decisão 

minutada e o código do processo, acompanhada de expressa concordância do 

Magistrado.  

§ 1º Aplica-se ao Juizado Especial do Torcedor e à Justiça Comunitária, no que couber, 

a regra constante do I, “b”, deste artigo.  

§ 2º Os documentos exigidos nos incisos I e II deverão ser dirigidos à Presidência do 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e ao Juiz Diretor do Foro, respectivamente, 

e estando em ordem no último caso, devidamente atestado pela gestora judicial, 

proceder-se-á a anotação das compensatórias no banco de horas do servidor. 

§ 3º O indeferimento do pedido não obsta nova solicitação, dentro do prazo 

prescricional descrito no art. 268 da CNGC, desde que instruído com os documentos 

faltantes.  

Art. 268. Prescreve em 1 (um) ano, contados do término do plantão judiciário realizado, 

por ausência da solicitação ou do indeferimento por falta de documentação, o direito à 

averbação de compensatória.  

Parágrafo único. Suspende-se o prazo descrito no caput durante o período da 

solicitação e a manifestação da autoridade concedente.  

 

SubSeção VII – Das Disposições Finais 

 

Art. 269. As faltas não justificadas ao plantão serão comunicadas à Corregedoria-Geral 

da Justiça, pelo magistrado substituto, e aquela adotará as providências cabíveis apenas 

quanto aos juízes faltantes, cumprindo ao Diretor do Foro apurar a responsabilidade dos 

servidores. 

Art. 270. Se por qualquer razão o Juiz plantonista não for localizado, o servidor 

certificará o fato e fará o encaminhamento da petição ao substituto direto na escala, e 

assim sucessivamente. 

Art. 271. A parte, seu advogado, o membro do Ministério Público ou a autoridade 

policial que tenha procurado e não encontrado o Juiz plantonista, especialmente no 

horário e local a que se refere a norma do art. 254, primeira parte e, não tendo sido 

possível a providência do § 2º do art. 260 da CNGC, poderá entrar em contato com a 

secretaria plantonista do Tribunal de Justiça ou da Corregedoria-Geral da Justiça, para 

que sejam adotadas as providências cabíveis. 
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Art. 272. Nas comarcas de Entrância Especial, os Cartórios Distribuidores manterão 

plantonistas em sistema de sobreaviso, devendo somente indicar o número de telefone 

que possam ser localizados/contatos, para eventuais necessidades de expedição de 

certidão. 

Art. 273. O recesso forense, de 20 de dezembro a 06 de janeiro, não implica na 

interrupção do serviço judiciário prestado na justiça da Primeira Instância, não se 

aplicando as regras desta Seção, devendo suas atividades estarem vinculadas às 

hipóteses contempladas no artigo 232, da Lei n. 4.964/1985 (COJE) e normas do 

Conselho da Magistratura.  

Art. 274. Os casos omissos e o controle da regularidade do fluxo do serviço de plantão 

serão resolvidos pela Corregedoria-Geral da Justiça (Resolução n. 71/2009-CNJ), 

devendo deste ser encaminhada cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, para 

controle de afastamento de magistrados. 

Art. 275. A Corregedoria-Geral da Justiça publicará, até o final de cada mês, a escala de 

plantão do mês subsequente. 
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Seção 19 – Da Direção do Foro 

 

Dos Livros e Classificadores 

 

Art. 276. A Direção do Foro manterá os seguintes livros: 

I - Livro de Termo de Entrada em Exercício de Magistrado; 

II - Livro de Termo de Entrada em Exercício de Servidores Administrativos, Judiciais e 

Extrajudiciais; 

III - Livro de Registro-Geral de Feitos Administrativos; 

IV - Livro de Atas de Plantão Judiciário; 

V - Livro de Registro de Compromisso; 

VI - Livro de Carga e Descarga de Autos; 

VII - Livro de Registro de Portarias e Nomeações; 

VIII - Livro de Registro de Censuras, Advertências e Penas Disciplinares Impostas aos 

Serventuários e Auxiliares de Justiça; 

IX - Livro de Registro de Compromisso de Naturalizado; 

X - Livro de Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

XI - Livro de Visitas e Correições; 

XII - Livro de Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios; 

XIII - Livro de Registro de Incidentes e Procedimentos Diversos. 

XIV - Livro de Registro de Armas, Objetos e Bens Apreendidos.  

§ 1º A Diretoria do Foro possuirá, ainda, os seguintes classificadores para arquivamento 

de: 

I - Provimentos, Instruções e Ofícios Circulares; 

II - Portarias; 

III - Ofícios recebidos e cópias de Ofícios expedidos, separadamente; 

IV - Termos e Relatórios de Inspeção e Correição; 

V - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VI - Cronograma Anual de Cursos de Aperfeiçoamento; 

VII - Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, §1.º, da Lei 7.602/2001). 

§ 2º Os livros referidos neste artigo poderão ser de folhas soltas e serão devidamente 

encadernados ao atingirem 200 (duzentas) folhas, lavrando-se termo de encerramento. 
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Os livros mencionados nos incisos II, III, VI e X deste artigo poderão ser mantidos sob 

a forma virtual, assim que o sistema oficial de informática do Tribunal de Justiça os 

disponibilizar dessa maneira. 

Art. 277. No Livro de Termo de Entrada em Exercício de Magistrado, serão lavrados a 

data e o horário do exercício funcional do Juiz na comarca, que, assinado pelos 

presentes, será comunicado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Corregedor-Geral 

da Justiça e ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 156 do COJE). 

Art. 278. O Juiz Diretor poderá solicitar ao Corregedor-Geral da Justiça autorização 

para abertura de outros livros, além dos obrigatórios previstos nesta Consolidação para a 

Diretoria do Foro, quando houver necessidade ou o movimento justificar. 

Art. 279. O Arquivo de Provimentos, Instruções e Ofícios Circulares será formado 

mediante extração, por qualquer meio, das publicações feitas através do Diário da 

Justiça ou recebimento via internet e/ou malote, devendo ainda colher o ciente do 

destinatário da norma, bem como comunicar à Corregedoria o seu cumprimento, quando 

for o caso. 

Art. 280. O Livro de Registro-Geral de Feitos Administrativos é destinado ao registro 

de todos os feitos administrativos da comarca, tais como reclamações contra 

serventuários, realização de concursos, dentre outros. 

Art. 281. No Livro de Registro de Sentenças deverão ser lançadas as decisões de cunho 

administrativo, a aplicação de penalidades contra auxiliares da justiça, dentre outras 

medidas de competência da direção do Fórum. 

Art. 282. Na forma do § 2º do art. 276 da CNGC, deverá ser utilizado livro virtual 

inclusive para registro das sentenças, hipótese em que seu conteúdo deverá ser 

integralmente transcrito ou escaneado para o sistema informatizado, que gerará o 

respectivo número de registro sequencial, com data e hora. 

Parágrafo único. Até que sejam disponibilizados os recursos necessários à formação 

dos livros virtuais, o registro de sentenças deverá ser formalizado através do sistema de 

fotocópias, encerrando-se os livros ao atingirem 200 (duzentas) folhas, lavrando-se 

termos de abertura e encerramento. 

Art. 283. Todos os livros destinados aos registros de sentenças deverão ser encerrados 

ao completar 200 (duzentas) folhas, lavrando-se termo de encerramento.  

Art. 284. Os registros de termos de compromisso de servidores serão lavrados em livro 

próprio da Diretoria do Fórum. 
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Art. 285. No Livro de Registro de Compromisso de Naturalizado será lavrado o termo 

de entrega de certificado de compromisso a quem for concedida a naturalização, 

devendo constar do referido termo que o naturalizado: 

I - demonstrou conhecer a língua portuguesa, segundo sua condição, pela leitura de 

trechos da Constituição; 

II - declarou, expressamente, que renuncia à nacionalidade anterior; 

III - assumiu o compromisso de bem cumprir os deveres de brasileiro. 

Art. 286. Sendo de nacionalidade portuguesa, ao naturalizado não se aplica o disposto 

no inciso I do artigo anterior. 

Art. 287. Todos os dados relativos à naturalização deverão ser anotados no certificado, 

onde constarão a data do compromisso e a lavratura do respectivo termo. 

Art. 288. Será comunicada ao Ministério da Justiça a data do recebimento do 

certificado. 

Art. 289. Serão registradas no Livro de Registro de Portarias e Nomeações da Diretoria 

do Foro todas as Portarias publicadas, devendo uma cópia ser encaminhada para a 

Corregedoria-Geral da Justiça para verificação e aprovação. 

 

Substituição do Juiz Diretor do Foro 

 

Art. 290. As substituições eventuais do Juiz Diretor do Foro ou de seu substituto 

designado serão exercidas pelo magistrado mais antigo na comarca, independentemente 

de designação. 

 

Das atribuições do Diretor do Foro 

 

Art. 291. O Juiz Diretor do Foro exercerá, além das atribuições previstas no artigo 52 

do COJE, as seguintes: 

I - dirigir as solenidades oficiais realizadas no Fórum; 

II - determinar o hasteamento das bandeiras Nacional e do Estado de Mato Grosso, 

como dispõe a lei;  

III - requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça autorização para a fixação de fotos, 

placas, medalhões e/ou equivalente, no átrio do Fórum e demais dependências, após 

ouvidos os demais magistrados em exercício na comarca; 
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IV - indicar lugar adequado, onde devam ser realizados as arrematações, os leilões e 

outros atos judiciais da espécie; 

V - estabelecer regras visando a utilização dos telefones oficiais do Fórum, ouvidos os 

outros Juízes da comarca, vedando as chamadas de cunho particular; 

VI - permitir que os serventuários das secretarias se ausentem, desde que presente 

motivo justo, ouvido o Juiz a que estiverem diretamente subordinados;  

VII - ordenar e racionalizar a utilização do estacionamento de veículos na área privativa 

do Fórum e disciplinar o uso das cantinas, baixando os atos necessários; 

VIII - cumprir todas as delegações do Presidente do Tribunal de Justiça ou do 

Corregedor-Geral da Justiça; 

IX - representar o Poder Judiciário nas solenidades da comarca, podendo delegar essa 

atribuição a outro Juiz da comarca; 

X - solicitar da Polícia Militar do Estado segurança suficiente para manter a ordem no 

edifício do Fórum. 

XI - solicitar ao Tribunal de Justiça materiais permanentes e de expediente para os 

serviços administrativos e judiciais da comarca, 

XII - suspender o expediente na comarca, mediante Portaria, nos feriados decretados 

pelo executivo municipal, bem como nos casos de falecimento de pessoas que 

justifiquem tal ato ou determinação de autoridade superior. 

XIII - zelar pelo cumprimento do Provimento nº 17/99/CM, concernente ao uso de 

trajes compatíveis com o decoro judiciário, instituindo, se possível, o uso de uniforme 

para os servidores dos Fóruns, visando, inclusive, redução de ônus com relação a 

vestimentas, com observância das condições sócio-econômicas das Comarcas. 

 

Da Competência para Apreciação dos Pedidos de Restauração, Suprimento, 

Retificação, Nulidade e Cancelamento de Registros Públicos 

 

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 

51, incisos VI, do COJE/MT.  

Art. 293. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas suscitadas e as demais 

matérias referentes aos serviços dos Registros Públicos, nos termos do art. 52, inciso 

XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT. 
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Seção 20 – Do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia  

 

Do Assento 

 

Art. 294. Havendo espaço físico disponível, o Promotor de Justiça terá assento à direita 

do Juiz, por ocasião da realização das audiências e das sessões do Tribunal do Júri, caso 

contrário, terá assento à direita do Juiz na mesa destinada a acomodar as partes e seus 

advogados. 

Art. 295. Havendo espaço físico disponível, aos Defensores Públicos e aos advogados 

será garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério Público nas salas de audiência e 

sessões do Tribunal do Júri. 

Parágrafo único. Faculta-se ao Diretor do Foro a retirada ou inclusão do tablado nas 

salas de audiência e Plenário do Tribunal do Júri, com a finalidade de igualar os 

membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Advogados. 

 

Da Ausência de Promotores, Defensores Públicos e Advogados 

 

Art. 296. É vedada a prática de realizar audiências consignando no respectivo termo a 

presença dos membros do Ministério Público, Defensoria Pública e advogados que 

estejam ausentes, para posterior coleta de suas assinaturas. 

 

Comunicação às Corregedorias e Ordem dos Advogados do Brasil 

 

Art. 297. A eventual ausência e/ou saída antecipada do representante do Ministério 

Público, da Defensoria Pública ou dos advogados, deverá ser devidamente consignada 

no termo de audiência, devendo-se comunicar às Corregedorias respectivas e, no último 

caso, ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.  
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Seção 21 – Da Nomeação de Defensor Dativo  

 

Art. 298. Recomendar aos Juízes que, para salvaguardar a defesa dos necessitados e os 

princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação 

jurisdicional, nomeiem advogados dativos em substituição do Defensor Público, sempre 

que verificar nos casos concretos a inexistência ou insuficiência da prestação de 

serviços jurídicos da instituição. 

 

Ausência dos Privilégios da Defensoria Pública 

 

Art. 299. Ao advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. 

 

Do Cadastramento de Advogados 

 

Art. 300. Para facilitar o procedimento de nomeação e agilizar o serviço judiciário nas 

Comarcas e Varas onde o problema da ausência de Defensor Público seja crônico, o 

Juiz poderá cadastrar advogados interessados no exercício da atividade dativa. 

Art. 301. O requerimento de cadastro será feito pelo advogado, devendo constar: 

I - a sua qualificação e o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; 

II - o endereço do escritório onde recebe intimações; 

III - certidão da Seccional da OAB atestando não haver impedimentos à sua atuação 

profissional; 

IV - a área de atuação, destacando sua especialidade. 

Art. 302. A nomeação do defensor ad hoc deverá, dentro do possível, respeitar um 

sistema de rodízio sequenciado entre os advogados inscritos e militantes em cada 

Comarca, evitando-se privilégios. 

Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos 

ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a 

tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94. 

§ 1º No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da remuneração 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 111 de 703



fixada na forma do item anterior, devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional 

ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será 

fixada individualmente, levando em consideração os atos processuais praticados, 

observada a Tabela da OAB/MT. 

§ 3º Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor 

Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 

§ 4º Se a nomeação ocorrer para a prática de ato processual específico, a certidão será 

expedida tão logo realizado, podendo, desde então, o Defensor Dativo requerer a sua 

expedição para fins de cobrança. 

§ 5º Se houver mais de um Defensor Dativo, serão expedidas tantas certidões quantos 

forem os que tiverem atuado no processo, fixando-se o quantum devido a cada um. 

§ 6º De posse da certidão, o advogado dativo deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado.  

Art. 304. A prestação de assistência judiciária, nos termos desta seção, é totalmente 

gratuita, vedada ao Defensor Dativo cobrar do assistido os honorários advocatícios, 

taxas, custas ou emolumentos.  

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração 

instituída: 

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. 

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações elencadas no item anterior 

importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. 

Art. 306. A cada semestre, o Juiz enviará à Corregedoria-Geral da Justiça relatório 

informando a quantidade de processos em que foi necessária a nomeação de Defensor 

Dativo, bem como os honorários fixados, enviando cópia à Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional MT e à Subseção local, à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso e à Procuradoria Geral do Estado. 
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Seção 22 – Da Eliminação de Autos 

 

Art. 307. A eliminação de autos seguirá estritamente as disposições legais, 

administrativas do Conselho Nacional de Justiça, com regulamentação posterior no 

âmbito do Tribunal. 

Art. 308. Retornando as cópias dos processos que tramitam perante o Sistema de 

Processo Judicial Digital, que foram materializados, única e exclusivamente com a 

finalidade de serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal para exame de recurso 

(agravo ou recurso extraordinário), a secretaria deverá digitalizar os documentos não 

constantes no processo eletrônico, com posterior juntada no respectivo processo digital.  

§ 1º Após a juntada dos documentos oriundos do Supremo Tribunal Federal no 

respectivo processo eletrônico, a gestora deverá lançar certidão nos autos informando a 

realização do ato e, intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.  

§ 2º Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da intimação das partes e, nada sendo 

requerido, as cópias materializadas dos processos eletrônicos deverão ser encaminhadas 

à reciclagem.  
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CAPÍTULO II – DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA 

 

Seção 1 – Disposições Gerais 

 

Art. 309. As regras deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios dos 

Foros Judicial e Administrativo, inclusive secretarias dos Juizados Especiais, no que 

não contrariem as normas específicas contidas nos capítulos próprios a estes ofícios ou 

em outros atos normativos. 

 

Do Impedimento e da Suspeição de Servidores 

 

Art. 310. É vedado ao servidor da Justiça praticar atos que envolvam interesses próprios 

ou de cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até terceiro 

grau e nos casos de suspeição. 

Parágrafo único. Ocorrendo o impedimento ou a suspeição, o servidor solicitará ao 

Juiz a designação de substituto para a prática do ato. 

 

Chancela Mecânica 

 

Art. 311. Por deferimento do Juiz, sob prévia autorização da Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas as normas de segurança por esta aprovadas, poderá ser adotado o 

sistema de chancela mecânica, a qual valerá como assinatura do servidor e do seu 

substituto legal. 

Parágrafo único. A ordem para o uso da chancela mecânica poderá ser suspensa ou 

revogada de ofício pelo Juiz ou pela Corregedoria-Geral da Justiça, inclusive com a 

apreensão de máquinas e clichês. 

 

Autenticação de Cópia 

 

Art. 312. No Foro Judicial, os gestores judiciários apenas autenticarão as cópias 

reprográficas de feitos que tenham sob sua guarda ou responsabilidade, obtidas de 

documentos originais que constem dos autos, mediante aposição de selo de 

autenticidade em cada cópia. Em cada cópia anotarão o número dos autos, o nome das 
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partes e a respectiva Vara, fazendo menção de que “o documento confere com o original 

que consta dos autos”. 

Art. 313. Quando o documento a ser autenticado tratar de cópia constante dos autos, o 

gestor procederá da forma supra, fazendo menção de que “a cópia extraída confere 

fielmente com a cópia constante dos autos”. 

 

O Atendimento a Pessoas Cegas 

 

Art. 314. No atendimento às pessoas cegas ou com visão subnormal, deverá ser 

certificado nos autos ou nos termos respectivos que o interessado deficiente visual 

apresentou cédula de identidade, devidamente especificada quanto ao número e o órgão 

expedidor, fazendo constar a assinatura de duas testemunhas e do próprio interessado, se 

souber assinar.  
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Seção 2 – A Escrituração e Utilização dos Livros 

 

Qualificação das Pessoas que Integram os Termos e Atos em Geral 

 

Art. 315. Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais 

completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do CPF, a 

naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a 

residência e o domicílio especificados (rua, número, bairro, cidade). Nas inquirições 

constará, também, a data do nascimento. 

Art. 316. Todas as assinaturas serão apostas logo em seguida ao encerramento do ato, 

não se admitindo espaços em branco. Os espaços não aproveitados serão inutilizados, 

preferencialmente, com traços horizontais ou diagonais. 

§ 1º Nas assinaturas colhidas pela secretaria nos autos e termos, serão lançados, abaixo, 

os nomes por extenso dos respectivos signatários. 

§ 2º Em nenhuma hipótese será permitida a assinatura de atos ou termos em branco, 

total ou parcialmente. 

 

Dos Livros e sua Regularidade 

 

Art. 317. Os servidores deverão manter em local adequado e seguro, devidamente 

ordenados, os livros e documentos da secretaria, respondendo por sua guarda e 

conservação. 

§ 1º A danificação de qualquer livro ou documento, bem como o seu desaparecimento 

serão comunicados imediatamente ao Juiz. A sua restauração será feita desde logo, sob 

a supervisão do Juiz e à vista dos elementos existentes. 

§ 2º O Juiz da Vara ou o Diretor do Fórum, quando do procedimento da correição 

ordinária ou extraordinária, conforme o caso, analisará a regularidade dos livros 

podendo determinar as providências que se fizerem necessárias. 

§ 3º Tomando em consideração a natureza dos atos escriturados, os livros poderão ser 

organizados em folhas soltas, impressas por sistema de computação ou por fotocópias, e 

não ultrapassarão o número de 200 (duzentas) folhas numeradas e rubricadas, as quais 

deverão ser encadernadas após o seu encerramento.  
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§ 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI.  

§ 5º Permanece a obrigatoriedade do uso do livro de registro de sentença:  

I - Nas Diretorias de Foro/Varas e Juizados Especiais em que não estiver instalado o 

sistema informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI; 

II - Nas Diretorias de Foro/Vara e Juizados Especiais em que, por questões de ordem 

técnica ou por outro motivo justificável, não foi possível o lançamento, na íntegra, da 

sentença no sistema informatizado Apolo ou PROJUDI. 

§ 6º Nas situações verificadas nos incisos I e II do parágrafo anterior, todas as sentenças 

deverão ser sequencialmente registradas, com números e em série renovável 

anualmente, devendo ser consignadas a data do registro e a assinatura do gestor 

judiciário.  

§ 7º O gestor judiciário certificará no feito o registro da sentença, registrando, além do 

número sequencial, o livro e as folhas em que se encontra.  

§ 8º Todo registro deverá ser integral, não podendo ser iniciado em um livro e 

terminado em outro, mesmo que ultrapasse 200 (duzentas) folhas.  

§ 9º Fica proibido o uso de aspas ou outro sinal equivalente, quando da escrituração dos 

livros. 

Art. 318. No Foro Judicial de 1ª Instância, após a definitiva adequação ao sistema 

informatizado de acompanhamento processual e até a efetiva implantação do Processo 

Judicial Eletrônico - PJE, o controle de atos das secretarias será exercido por livros 

virtuais disponíveis nos programas citados, em substituição aos exigidos nesta 

Consolidação, ficando abolida a existência física, tão-somente, dos efetivamente 

substituídos.  

§ 1º Poderão, igualmente, ser substituídos desde logo os livros manuscritos por livros de 

folhas soltas, que deverão ser impressas pelo sistema eletrônico, numeradas e rubricadas 

diariamente pelo Gestor judiciário, que providenciará o encerramento e encadernação 

do livro ao atingir 200 (duzentas) folhas. 

§ 2º No caso de carga de autos realizada pelo sistema informatizado, será obrigatória a 

impressão das respectivas listas, para assinatura dos destinatários, as quais deverão ser 

arquivadas em ordem cronológica rigorosa. Mensalmente, o gestor judiciário deverá 

proceder à conferência das listas, verificando, pelo sistema informatizado de 

acompanhamento processual, os autos não devolvidos no prazo legal, cumprindo, neste 
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caso, o disposto na Seção 10, Capítulo II – Cobrança dos Autos, e efetuando o descarte 

daquelas cujos autos já foram devolvidos à secretaria. 

§ 3º É dispensável a impressão das cargas internas (de lotação para lotação). 

Art. 319. Efetuada a conferência, na forma do § 2º do artigo anterior ou havendo 

reclamação da parte interessada, o gestor judiciário deverá realizar a cobrança dos autos, 

cujos prazos de restituição estejam expirados, procedendo na forma do art. 431 e 

seguintes desta Consolidação.  

Art. 320. Quando da implementação dos livros virtuais, os livros físicos que estiverem 

em uso nas Varas deverão ser encerrados, observando-se as disposições pertinentes 

nesta Consolidação. 

Art. 321. Não se fará a impressão dos Livros de Registros de Feitos e de outros 

Incidentes, já inseridos nos Sistemas APOLO e PROJUDI, salvo se houver justificada 

necessidade da reprodução.  

§ 1º Fica dispensada a confecção dos termos de abertura e de encerramento dos Livros 

em Geral.  

§ 2º Nas comarcas onde o serviço de distribuição não for oficializado e a respectiva 

secretaria não utilizar o sistema informatizado oficial do Tribunal de Justiça, deverá ser 

instalada, pelo Juiz Diretor do Foro, a central de cadastramento que será responsável 

pelo cadastramento inicial dos processos e pelas providências indicadas no artigo 

anterior. 

Art. 322. O Livro de Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios, existente em todas 

as secretarias, destina-se ao registro para fins de cadastramento no sistema 

informatizado de requerimentos, ofícios e documentos que ingressem no ofício, não 

sujeitos a distribuição e não computáveis no estoque do relatório estatístico como feitos, 

mas que comportem a prática de atos do magistrado ou servidores, permitindo a aferição 

da produtividade destes. 

Art. 323. O Livro de Registro de Incidentes e Procedimentos Diversos, que conterá os 

dados das partes, o tipo do feito e, ainda, atribuirá número e código sequencial, 

observada a ordem cronológica de entrada, destina-se ao cadastro, no sistema 

informatizado, dos feitos e procedimentos incidentais que ingressem no ofício e que não 

estejam sujeitos à distribuição e tampouco sejam computáveis no relatório estatístico 

como processos autônomos, porém, comportem a prática de atos do magistrado ou dos 
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servidores, permitindo a aferição da produtividade destes (v.g.: exceções, impugnação 

ao valor da causa, assistência, incidente de falsidade e outros).  

Art. 324. Os ofícios de justiça do foro judicial manterão apenas os livros e 

classificadores obrigatórios indicados nesta consolidação, de acordo com as respectivas 

competências. O Juiz poderá solicitar autorização ao Corregedor-Geral da Justiça para 

abertura de outros livros, além dos obrigatórios, quando houver necessidade ou o 

movimento forense justificar. 

Art. 325. Nas Comarcas com Varas únicas, são livros obrigatórios das secretarias: 

 Em matéria Cível, inclusive infância e juventude 

I - Registro Geral de Feitos Cíveis; 

II - Registro de Execuções Fiscais; 

III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem, em matéria cível; 

IV - Registro de Incidentes e Procedimentos Cíveis Diversos; 

V - Registro de Testamentos; 

VI - Registro Geral de Feitos Infracionais (sindicâncias, pedidos de arquivamento ou 

remissão e representação); 

VII - Registro de Procedimentos para Apuração de Infrações Administrativas e de 

Irregularidades em Entidades de Atendimento (ECA, artigo 191 e seguintes); 

VIII - Registro de Guias de Execução de Medidas Socioeducativass.  

Em matéria criminal:  

I - Registro Geral de Processos Criminais; 

II - Registro de Inquéritos Policiais e Procedimentos Investigatórios; 

III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem, em Matéria Criminal; 

IV - Registro de Execuções Penais e “sursis”; 

V - Registro de Procedimentos Criminais Diversos (habeas corpus, liberdade 

provisória, dentre outros); 

VI - Rol dos Culpados; 

VII - Termos de Fiança (artigo 329 do CPP).  

Gerais: 

I - Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios (Cível e Criminal); 

II - Registro de Sentenças (Cível e Criminal); 

III - Registro de Armas de Fogo Apreendidas; 

IV - Registro de Armas Brancas, Valores e Outros Objetos Apreendidos; 
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V - Carga de Autos ao Ministério Público; 

VI - Carga de Autos ao Defensor Público; 

VII - Carga de Autos à Advogado; 

VIII - Carga de Autos a Outras Entidades e Servidores;  

IX - Carga de Inquéritos e Procedimentos Investigatórios para a Autoridade Policial; 

X - Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça. 

Art. 326. As secretarias de vara única terão, ainda, os seguintes classificadores para 

arquivamento de: 

I - Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II - Ofícios Recebidos e Cópias de Ofícios Expedidos, Separadamente; 

III - Alvarás Cíveis Expedidos; 

IV - Mandados de Prisão Civil Expedidos; 

V - Mandados de Apreensão Expedidos; 

VI - Relatórios dos Agentes da Infância e da Juventude e Outros; 

VII - Comprovantes de Depósito de Fiança; 

VIII - Alistamento de Jurados, Lista Anual e Edital previstos no CPP; 

IX - Atas do Tribunal do Juri; 

X - Alvarás Criminais Expedidos; 

XI - Mandados de Prisão Criminal Expedidos; 

XII - Portarias Expedidas; 

XIII - Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados pelo 

Juízo, na forma do art. 477 da CNGC; 

XIV - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

XV - Documentos Referentes à Requisição e ao Recebimento de Selos de 

Autenticidade, com Balanço Mensal (artigo 11, § 1º, da Lei 7.602/2001). 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 120 de 703



Seção 3 – Os Processos 

 

Da Petição Inicial 

 

Art. 327. A petição inicial deve preencher os requisitos do artigo 319, do Código de 

Processo Civil, com as observações dos §§ 1º, 2º, e 3º, do mesmo Código; o número do 

Registro Geral e a classificação da ação, segundo a nomenclatura prevista nas Tabelas 

Processuais Unificadas criadas pela Resolução nº 46/2007-CNJ, do Conselho Nacional 

de Justiça, e disponibilizada no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, ícone “CNJ-

Tabelas Processuais”. 

Art. 328. A petição inicial deverá estar acompanhada da guia de recolhimento, exceto 

nos casos de justiça gratuita e de isenção legal, bem como de cópias necessárias a 

intimação/citação da parte contrária, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei 

7.603/2001. 

§ 1º O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado 

civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. 

§ 2º Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.  

 

Dos Requisitos Necessários à Petição Inicial de Ação Envolvendo Assistência à 

Saúde 

 

§ 3º Quando da propositura da ação judicial envolvendo a assistência à saúde é 

necessário que a petição inicial seja devidamente instruída, tanto quanto possível, com 

os documentos originais e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames 

ambulatoriais; Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de Doença), contendo 

prescrição de medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo estimado para o 

tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 121 de 703

http://www.tjmt.jus.br/


083/10 emitida no dia 15.04.10 pela “COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE” da 

SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato Grosso”.  

 

Dos Documentos Originais 

 

§ 4º Os documentos originais, quando houver, deverão ser encartados no respectivo 

processo, enquanto que as fotocópias dos documentos descritos no item anterior 

acompanharão a contrafé do mandado de citação e intimação para cumprimento de 

medida liminar concedida, a fim de agilizar os procedimentos administrativos para o 

rápido atendimento médico, hospitalar e/ou ambulatorial do paciente em cumprimento 

da decisão judicial. 

 

Busca de Endereço de Partes 

 

§ 5º Salvo nos casos de comprovada impossibilidade, a busca de endereços de partes e 

testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, Defensoria 

Pública, advogados) e não pela secretaria do Juízo. 

 

Formatação da Petição Inicial 

 

Art. 329. Sugere-se ainda que as petições iniciais e quaisquer documentos 

protocolizados no foro judicial obedeçam à seguinte padronização:  

I - sejam elaboradas em papel sulfite “A4”, com espaço reservado de, no mínimo, 10 

(dez) centímetros de cabeçalho na página inicial, entre o endereçamento e o texto, e com 

03 (três) centímetros de margem do lado esquerdo; 2,5 (dois e meio) centímetros de 

margem direita; 03 (três) centímetros de margem superior e 02 (dois) centímetros de 

margem inferior, para autuação e juntada;  

II - todos os documentos que acompanham as petições protocoladas, por exemplo, 

extratos, pequenos documentos, notas fiscais, etc., sejam colados, por ordem, em papel 

sulfite “A4”;  

III – os papéis referidos neste subitem poderão ser previamente perfurados, obedecendo 

ao padrão universal de dois furos, devidamente centralizados.  
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Carimbo de Recebimento de Expedientes 

 

Art. 330. É vedado o protocolo de expedientes diretamente na secretaria da vara judicial 

da 1ª Instância.  

 

Numeração de Folhas 

 

Art. 331. A numeração das folhas dos autos, com a respectiva rubrica, nunca poderá 

prejudicar a leitura do conteúdo da petição ou do documento. Sendo necessário, este 

será afixado numa folha em branco, nela sendo lançadas a numeração e a rubrica. 

Parágrafo único Fica dispensado o lançamento de carimbo de folhas. 

 

Das Providências Acerca de Petições e Expedientes 

 

Art. 332. Todas as petições e os demais expedientes (ofícios recebidos, laudos etc), 

inclusive precatórias, serão juntados aos autos, mediante anotação no controle de 

juntada de peças processuais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento na 

secretaria.  

 

Conclusão dos Autos 

 

Art. 333. Estando o processo apto a ser remetido para o Juiz, o gestor judiciário deverá 

providenciar a conclusão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, lançando o andamento 

correspondente no sistema informatizado de acompanhamento processual, sem 

necessidade de preenchimento do Anexo 1, Movimentação de Processos. 

§ 1º Os autos serão entregues ao magistrado ou ao servidor por este designado, sempre 

sob carga lançada no sistema informatizado de acompanhamento processual, sem 

necessidade de impressão, a qual deverá ser recebida pelo gabinete imediatamente, 

cumprindo ao magistrado proferir despacho, decisão ou sentença no prazo legal, salvo 

motivo justificado, que ele fará constar expressamente dos autos. 

§ 2º Os atos processuais dos magistrados (despachos, decisões, sentenças e etc.) deverão 

ser lançados integralmente no sistema informatizado de acompanhamento processual e, 
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no processos físicos, encartados aos respectivos autos pela própria assessoria do 

magistrado, antes da remessa à secretaria da vara judicial.  

§ 3º Os gestores judiciários não poderão, sob pena de responsabilidade funcional, reter 

os autos na secretaria além do prazo indicado nesta norma sem fazê-los conclusos ao 

Juiz, nem este poderá recusar-se a recebê-los. excepcionalmente, quando não houver 

espaço físico disponível no gabinete, os autos poderão permanecer temporária e 

provisoriamente na secretaria, mediante justificativa formal que o juiz lançará nos autos, 

logo em seguida ao “termo de conclusão”. 

Art. 334. Recusando-se o Juiz a receber e/ou assinar a lista ou livro de  carga dos autos 

conclusos, o gestor judiciário certificará o fato e comunicará a Corregedoria-Geral da 

Justiça. 

 

Vistas ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

 

Art. 335. O gestor judiciário deverá providenciar a abertura de vista dos autos ao 

Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradorias da União, Estado e dos 

Municípios, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, evitando-se acúmulo.  

Parágrafo único. Recusando-se o membro do Ministério Público, da Defensoria, das 

Procuradorias da União, do Estado ou dos Municípios, durante o expediente forense, a 

receber carga dos processos, será o fato anotado nos autos e oficiado o órgão 

correicional competente, devendo o Gestor judiciário certificar a intimação, 

aguardando-se, na secretaria, o decurso do prazo para a prática do ato processual. 

 

 

Do Desentranhamento de Documento dos Autos 

 

Art. 336. Sendo desentranhada dos autos alguma de suas peças, inclusive mandado, em 

seu lugar será colocada uma folha em branco, na qual serão certificados o fato, a 

decisão que o determinou e o número das folhas antes ocupadas, evitando-se a 

renumeração. 

§ 1º Nas hipóteses do artigo 78 e §§ do CPC, antes de inutilizar as frases ofensivas, 

deve-se substituir o original por cópia e guardá-la em local apropriado. Não havendo 
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recurso da decisão ou havendo e sendo mantida esta, o original voltará aos autos, sendo 

então nele riscadas as expressões ofensivas. 

§ 2º Os documentos desentranhados dos autos, enquanto não entregues ao interessado, 

serão guardados em local adequado. Neles a secretaria certificará, em lugar visível e 

sem prejudicar a leitura do seu conteúdo, o número e a natureza do processo de que 

foram retirados. 

§ 3º Em se tratando de processos criminais, deve o gestor judiciário, ao verificar a falha 

na juntada, estando confirmado o andamento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, certificar o ocorrido e fazer conclusão ao Juiz. O 

desentranhamento somente será efetivado após decisão judicial.  

§ 4º Em se tratando de processos findos, havendo requerimento para desentranhar 

documentos, levar o pedido à consideração do Juiz e, sendo autorizado, a sua entrega ao 

requerente será feita mediante recibo circunstanciado. 

 

Desavolumação dos Autos 

 

Art. 337. Nenhum processo deverá exceder a quantidade de 200 (duzentas) folhas em 

cada um de seus volumes, ressalvada expressa determinação judicial contrária. Todo 

encerramento e toda abertura dos volumes serão certificados em folhas suplementares e 

sem numeração. Outros volumes serão numerados de forma bem destacada, e a sua 

formação também será anotada na autuação do primeiro volume.  

§ 1º Excepcionalmente, o volume poderá exceder a quantidade de 200 (duzentas) folhas 

ou ainda ser encerrado antes desta quantidade, nos casos em que os documentos e 

petições a serem juntados nos autos possuírem várias folhas que não devam ser 

separadas.  

§ 2º Quando alguma diligência restar negativa, juntar aos autos somente o mandado 

original e a certidão do meirinho, devendo as cópias dos documentos que o instruem 

serem arquivadas em pasta própria, para serem utilizadas, quando necessário. 

§ 3º Das precatórias que retornarem cumpridas, juntar ao processo somente as peças 

necessárias, ou seja: a) a carta propriamente dita, assinada pelo Juiz deprecante; b) as 

peças comprobatórias do cumprimento (termo de audiência, depoimentos de partes e 

testemunhas, mandado de citação, intimação etc.); c) eventuais documentos novos e 

petição que as acompanharam.  
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§ 4º No caso do parágrafo anterior, as demais peças deverão ser guardadas na secretaria, 

em local próprio, até o momento do arquivamento dos autos, dando-se ciência ao 

Ministério Público. 

 

 

Da Preparação dos Autos para Audiência 

 

Art. 338. Pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, o gestor judiciário examinará 

o processo a fim de verificar se todas as providências para a sua realização foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos autos. 

 

Pedido de Informação 

 

Art. 339. Os pedidos de informação serão elaborados pelo próprio Juiz, que 

encaminhará a solicitação ao Tribunal com brevidade.  

 

Dos Selos 

 

Art. 340. O "Cartão de Selos" da Diretoria do Foro não poderá ser utilizado, sob 

qualquer pretexto, para o custeio de processos não beneficiados pela justiça gratuita, e 

os pedidos de desarquivamentos só poderão ser efetivados mediante a comprovação do 

recolhimento das respectivas custas. 

 

Do Atendimento ao Público 

 

Art. 341. Os servidores devem fornecer todas as informações concernentes ao 

andamento dos processos, inclusive com o fornecimento de fotocópias, quando 

solicitadas e às expensas do requerente. 

§ 1º Nos casos de processos que tramitam em segredo de justiça (artigo 189 do CPC; 

artigos 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal), as informações processuais serão 

restringidas às partes, causídico, estagiários e aos auxiliares de advogados, devidamente 

credenciados.  
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§ 2º O atendimento ao público também será realizado por via telefônica e as 

informações se resumirão ao estado atual do processo, conforme lançado no sistema 

informatizado, devendo o atendente orientar a parte a consultar o andamento do feito no 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br). 

§ 3º Não serão prestadas informações via telefônica, sob nenhuma circunstância, acerca 

de feitos que tramitam em segredo de justiça. 

§ 4º Fica autorizada a divulgação das informações processuais via internet.  

 

Do Credenciamento de Estagiários e Auxiliares de Advogados 

 

Art. 342. O advogado deverá apresentar a cada Juiz, mediante comunicação prévia, por 

escrito, os nomes dos seus auxiliares e estagiários encarregados no recolhimento de 

informações processuais. 

Parágrafo único. As secretarias deverão manter cadastradas no sistema informatizado 

de acompanhamento processual as relações nominais dos estagiários e auxiliares 

credenciados e descredenciados pelos advogados, devendo exigir deles, se necessário, a 

exibição de identificação para terem acesso aos autos. 

Art. 343. As informações a que se referem o art. 341, § 4º, da CNGC não se equivalem 

às intimações, cujas formas devem obedecer às normas previstas em leis. 

 

Etiqueta do Ministério Público 

 

Art. 344. Poderá ser colocada etiqueta de registro, oriunda do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, nos feitos em que for imprescindível sua atuação. 

Parágrafo único. As etiquetas geradas pelo sistema GEAP serão fixadas no canto 

inferior direito da capa dos autos, e, uma vez assim feito, receberão a devida certidão 

pelo Gestor judiciário do feito. 

 

Diligência do TJ 

 

Art. 345. Fica determinado aos gestores judiciários que se abstenham da prática de 

autuar, novamente, os processos baixados à comarca de origem, para cumprimento de 
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diligências determinadas pelo Tribunal, devendo estes retornar com a numeração 

anterior. 

 

Remessa dos Autos à 2ª Instância 

 

Art. 346. Na remessa dos processos à Segunda Instância, o gestor judiciário deve lançar 

certidão no último volume, contendo as seguintes informações: 

I – a regularidade de numeração das folhas dos autos; 

II – existência e quantidade de documentos e/ou objetos colacionados a título 

probatório (CD, DVD, fita K7, fita VHS, raio-X, cheques e etc); 

III – existência de prioridade nos autos (idoso, menor, réu preso, doença terminal e etc). 

§ 1º Tratando-se de processo eletrônico devem ser informados somente os incisos I e II 

ao final dos autos e no seu ofício de encaminhamento, caso este seja necessário. 

§ 2º Certificar a qualidade audiovisual e as condições físicas dos arquivos (CD, DVD) 

que armazenam os depoimentos coletados em audiências gravadas. 

 

Identificação Visual 

 

Art. 347. Para mais fácil identificação visual de situações processuais e sem prejuízo do 

disposto no art. 1.372 da CNGC, o gestor judiciário colocará no dorso dos autos tarjas 

coloridas, com os seguintes significados: 

I - Cor preta - réu preso pelo processo, em flagrante ou por prisão cautelar; 

II - Cor azul - réu preso por outro processo; 

III - Cor vermelha - processo com prescrição próxima; 

IV - Cor laranja - processo que não pode ser retirado da secretaria;  

V - Cor marron - processo que corre em segredo de justiça; 

VI - Cor amarela – processo referente a criança e ao adolescente (Lei 8.069/90); 

VII - Duas tarjas amarelas - processo em que uma das partes seja maior de 60 anos 

(Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso); 

VIII - Cor branca - feito suspenso provisoriamente, aguardando cumprimento de 

condições, nos termos da Lei 9.099/95; 

IX - Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz titular; 

X - Cor verde - processo de adoção;  
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XI - Uma tarja verde e uma amarela – processo de natureza coletiva;  

XII - Uma tarja azul e uma vermelha – processo que envolva violência doméstica e 

familiar contra a mulher (Lei n.º 11.340/06);  

XIII - Uma tarja amarela e uma vermelha - Os processos físicos de destituição do 

poder familiar da primeira instância que deverão tramitar com a devida prioridade 

absoluta por meio de identificação;  

XIV - Uma tarja amarela e azul - processos físicos - de ações penais que tenham 

como vítima crianças e adolescente vítimas de crimes de abuso e exploração sexual, 

tortura e maus tratos. E sua tramitação eletrônica deve ser nos termos do § 1º deste 

artigo.  

§ 1º No processo eletrônico, a tramitação rápida deverá ser identificada pelo usuário, 

com base na exigência estabelecida em normas, de acordo com a ferramenta 

disponibilizada no sistema. 

§ 2º A ação penal que tenha como vítima crianças e adolescente vítimas de crimes de 

abuso e exploração sexual, tortura e maus tratos devem ser instruída com celeridade, 

buscando, tanto quanto possível, seu julgamento no prazo máximo de 12 (doze) meses.  

 

Conversão do Tipo Processual 

 

Art. 348. Quando houver protocolo de cumprimento de sentença nos procedimentos de 

conhecimento o gestor deve proceder à imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (código da classe 20126) e no sistema Projudi (código da 

classe 00156); o PJE será disciplinado por Resolução específica do Tribunal Pleno.  

Art. 349. Os processos que estão tramitando como cumprimento de sentença devem ser 

feita a devida conversão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de travamento do 

andamento processual. Para realizar a alteração no sistema informatizado de 

acompanhamento processual os gestores deverão ir em arquivo – distribuição – 

conversão de tipo de processo.  

Parágrafo único. Com relação ao procedimento do sistema do Projudi, deverá seguir a 

orientação do sistema por ser auto explicativo.  

Art. 350. Os Auditores da Primeira Instância da Corregedoria, em conjunto com setor 

de Informática do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI, 

devem arquivar definitivamente os processos que constam no sistema informatizado de 
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acompanhamento processual, no código das Varas desativadas, como ativos, bem como 

os que nelas estão inseridos na movimentação “arquivo provisório”.  

Parágrafo único. Tal proceder será realizado após a análise devida e a verificação de 

que são processos que constam apenas “virtualmente” no sistema, mas no plano fático 

foram renumerados e redistribuídos.  

 

 

 

 

Custas Judiciais 

 

Art. 351. Ressalvada a Comarca de Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e 

Arrecadação, e até a expansão da referida Central para as demais Comarcas, 

periodicamente, o juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam 

tramitando ou arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais.  

§ 1º Após proceder ao levantamento determinado no caput deste artigo, o Juiz intimará 

o devedor, via Diário da Justiça Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para 

recolhimento de custas judiciais pendentes.  

§ 2º A intimação a que se refere o parágrafo anterior não submete à exigência do 

parágrafo único do art. 425 da CNGC, bastando que mencione a inadimplência do 

devedor e fixe o prazo para pagamento.  

Art. 352. Restando infrutífera a intimação, será determinado o arquivamento, com 

baixa, com anotações no Cartório Distribuidor de todos os processos que estejam 

pendentes, exclusivamente, de pagamento das custas judiciais, cujo valor atualizado seja 

inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).  

§ 1º O arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do crédito, devendo ficar 

registrada na distribuição a existência de pendência em nome do devedor, para fins 

próprios. 

§ 2º Existindo outros débitos do devedor, relativos a custas judiciais, que, somados, 

ultrapassem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), deverá ser expedida certidão de dívida 

ativa, remetendo-a à Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor devido 

para execução.  
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Art. 353. Caso o valor da dívida, com as devidas atualizações, ultrapasse o montante 

definido no caput do artigo anterior, deverá ser expedida a certidão de dívida e os autos 

remetidos, definitivamente, ao arquivo.  

Art. 354. Constatada a existência de execuções fiscais destinadas à cobrança de custas 

judiciais com valores inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais), os autos deverão ser 

arquivados, na forma do artigo anterior, extraindo-se a certidão de dívida ativa para que 

seja objeto de protesto extrajudicial.  

Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz 

extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando o art. 352 da 

CNGC.  

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi 

intimado para recolhimento das custas judiciais.  
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Seção 4 – Carga de Processos: Advogados e Estagiários  

 

Do Credenciamento dos Estagiários Regularmente Inscritos na OAB 

 

Art. 356. Os estagiários regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 

poderão praticar todos os atos processuais previstos no art. 29, § 1º, do Regulamento 

Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que referidos atos sejam exercidos sob 

a responsabilidade de advogado.  

Parágrafo único. Não possuindo procuração nos autos, o estagiário somente poderá 

retirar o feito da secretaria ou extrair cópias, se estiver devidamente credenciado, na 

forma do art. 357 desta norma.  

Art. 357. O credenciamento será feito por meio de petição dirigida ao Juiz Diretor do 

Foro, constando a qualificação e o número de inscrição do estagiário na Ordem dos 

Advogados do Brasil, ressaltando a assunção de responsabilidade por todos os atos 

praticados.  

Art. 358. A Diretoria do Foro efetuará o cadastramento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual do estagiário credenciado, permitindo sua visualização 

para todas secretarias, incumbindo-lhe, igualmente, efetuar o descredenciamento 

quando houver o cancelamento da autorização pelo advogado responsável.  

Parágrafo único. Para as anotações referentes às sanções administrativas aplicadas aos 

advogados e encaminhadas, por ofício, ao Diretor do Foro pelo Presidente da OAB-

Secção de Mato Grosso, aplicar-se-á o procedimento desta norma.  

Art. 359. O registro do ato de retirada dos autos da respectiva secretaria será realizado 

no Sistema Informatizado, incluindo o nome do estagiário ou advogado, acompanhado 

do respectivo número de inscrição na OAB, bem como a data da entrega e o dia previsto 

para devolução. 

Art. 360. O credenciamento dos estagiários, cuja gênese advir do serviço de assistência 

judiciária como condição curricular para a Faculdade de Direito, será realizado nos 

termos do art. 358, caput da CNGC. 

Parágrafo único. Obrigatoriamente, deverá estar esclarecido e expressamente contido o 

lapso temporal de duração do credenciamento do estagiário, além dos requisitos 

apontados nesta seção.  
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Direito de Consulta aos Autos do Processo 

 

Art. 361. Aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil é 

assegurado o direito de consulta aos autos do processo, em balcão, ou mediante carga, 

nos termos do art. 7º, XIII, XV e XVI da Lei Federal n.º 8.906/1994.  

§ 1º A consulta processual será feita, preferencialmente, pelo sistema informatizado de 

acompanhamento processual, sendo responsabilidade das secretarias judiciais a 

atualização imediata e correta dos andamentos.  

§ 2º Até que sejam instalados os Terminais de Consulta Processual nos Fóruns, fica 

expressamente vedada a recusa, a limitação ou o impedimento de acesso aos autos por 

advogado ou estagiário devidamente habilitados ou credenciados, salvo os processos 

que tramitem em segredo de Justiça.  

 

Da Audiência do Advogado com o Magistrado 

 

Art. 362. O advogado deverá ser recebido pelo magistrado, independentemente de 

agendamento, exceto no caso de total impossibilidade de atendimento naquele 

momento. 

 

Da Extração de Cópias de Processos 

 

Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, independentemente de mandato 

judicial colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo nome constar em 

instrumento de procuração ou que esteja devidamente credenciado na forma do que 

dispõe esta seção, é assegurado o direito de extração de fotocópia de processos findos 

ou em andamento, podendo retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos de sigilo, 

aqueles em que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja 

decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante.  

§ 1º A extração de cópias de documentos constantes dos autos processuais será 

autorizada aos advogados e estagiários mediante apresentação do cartão de identificação 

profissional.  
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§ 2º A carga será registrada no sistema informatizado de acompanhamento processual, 

imprimindo-se o comprovante de entrega dos autos que deverá ser assinado pelo 

advogado ou estagiário.  

I – Devolvidos os autos à secretaria e baixada à carga no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, o respectivo comprovante de devolução será enviado 

eletronicamente para o e-mail do advogado, que deverá estar cadastrado no sistema, no 

campo “Cadastro de Advogados”, e servirá de prova da restituição, ficando vedada a 

impressão do recibo pela secretaria.  

II – O advogado, no ato da devolução dos autos à secretaria, poderá solicitar a 

assinatura do servidor que receber a carga, desde que apresente recibo próprio.  

§ 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 363 da 

CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve a sua 

retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234, do CPC.  

Art. 364. As cópias que forem solicitadas pelos representantes do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado e demais órgãos da 

Administração Pública direta e indireta também serão feitas mediante identificação 

funcional do requerente, na forma definida no art. 363, § 2º da CNGC e devolução nos 

moldes do art. 363 § 2º, I  da CNGC.  

Art. 365. Somente quando forem solicitadas cópias diretamente pela parte litigante ou 

por terceiro interessado, após a identificação do solicitante, a secretaria judicial 

disponibilizará um servidor para acompanhá-los durante a extração de cópias.  

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese admitir-se-á retenção de documento de 

identificação da parte solicitante de fotocópias de processo, para que os autos deixem a 

secretaria.  

 

Da Proibição à Retirada de Peças Processuais dos Autos 

 

Art. 366. É proibida a retirada de peças processuais dos autos e a entrega às partes, aos 

advogados, estagiários, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Procuradores do 

Estado etc., para a extração de cópias.  

 

Da Utilização de Scanner Portátil 
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Art. 367. Aos advogados e estagiários inscritos na OAB, independente de procuração 

nos autos, permite-se o uso de "scanner" portátil, máquina fotográfica ou outro aparelho 

de captação de imagens para a reprodução de peças constantes dos processos judiciais, 

em andamento ou findos, exclusivamente no balcão de atendimento, podendo o servidor 

certificar nos autos a ocorrência.  

§ 1º Fica vedado o desencarte de peças processuais para a reprodução.  

§ 2º As peças processuais reproduzidas de acordo com o caput deste artigo não serão 

autenticadas.  

§ 3º Os processos que tramitam em sigilo ou segredo de justiça somente poderão ser 

examinados e ter suas peças reproduzidas pelas partes ou seus procuradores.  

 

Do Estagiário e o Direito e o Assento 

 

Art. 368. Ao estagiário de direito é assegurado o direito de assento na sala de audiência 

e plenário Tribunal do Júri desde que acumule as seguintes condições:  

I – esteja vinculado ao processo e comprove mediante procuração; 

II – esteja inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil; 

III – esteja em conjunto e sob a supervisão de profissional habilitado. 

Art. 369. Ao estagiário não vinculado ao processo caberá acompanhar a audiência como 

ouvinte, exceto nos casos previstos no art. 189 do Código de Processo Civil.  
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Seção 5 – Os Mandados 

 

Art. 370. O gestor judiciário poderá assinar os mandados expedidos, desde que neles 

conste a autorização do Juiz, cuja informação deverá constar, obrigatoriamente, no 

documento, com o número da respectiva Portaria de autorização. 

Art. 371. Aquelas ordens dirigidas ao foro extrajudicial serão expressas em mandados 

direcionados ao titular da respectiva serventia, a quem o interessado antecipará os 

emolumentos, exceto nos casos de beneficiários da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50, artigo 

3º, inciso II), feitos oriundos da Justiça do Trabalho e outras eventuais isenções legais.  

Art. 372. Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão estar 

cumpridos no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Art. 373. No caso de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação judicial em 

contrário. 

Art. 374. No primeiro dia útil do mês ou em outra data fixada pelo Juiz, a secretaria 

deverá elaborar relação dos mandados não devolvidos pelos oficiais de justiça e que 

estejam pendentes de cumprimento, para apreciação judicial. 

Art. 375. Os mandados expedidos em razão de quebra de sigilo telefônico, que deverão 

ser subscritos exclusivamente pelo Juiz, conterão:  

I – identificação da autoridade requerente; 

II – identificação da prestadora de serviço a qual o mandado é dirigido; 

III – o número do telefone interceptado e do telefone para desvio; 

IV – a descrição da finalidade; 

V – o prazo concedido; 

VI – que após o prazo de 05 (cinco) dias deverá a autoridade solicitante providenciar as 

informações constantes no cadastro das linhas interceptadas, com a identificação dos 

alvos. 

Art. 376. Os mandados expedidos para internação em UTI’s deverão ser instruídos com 

a prescrição médica de urgência do respectivo serviço e, caso não haja convênio com o 

SUS, especificar qual a fonte pagadora: Estado ou Município. 
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Ordens Judiciais em Conflitos de Terra e Estudo de Situação 

 

Art. 377. No cumprimento de ordens judiciais em conflitos de terra que demandarem 

requisição de reforço policial, o magistrado deverá consignar no ofício requisitório se é 

caso de estudo da situação pelos órgãos responsáveis pela execução da ordem, levando 

em conta: 

I – a natureza do conflito fundiário; 

II – o número de pessoas que sofrerão o impacto da decisão judicial; 

III – a existência de tensão exacerbada entre as partes litigantes, inclusive se há notícias 

acerca da presença de armamento na área; 

IV – outras questões que possam suscitar ameaça à ordem pública. 

Art. 378. Entendendo pela necessidade de estudos preliminares sobre a forma de 

ocupação e desocupação da área de litígio, o magistrado poderá oficiar às autoridades 

competentes, assinalando prazo determinado e peremptório para a realização dos 

estudos e cumprimento da ordem.  

Parágrafo único. Salvo situações excepcionais, o prazo a que se refere o caput deste 

artigo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, para os casos de medidas liminares, e de 

45 (quarenta e cinco) dias para as ordens de mérito. 

Art. 379. Transcorrido o prazo assinalado, sem o cumprimento da ordem judicial, 

deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I – se a decisão for provisória (liminar, antecipação de tutela), será retomado o curso 

processual, dando prosseguimento ao feito, sem prejuízo da adoção das medidas 

previstas no inciso seguinte; 

II – se a decisão for proferida em sede de mérito, estando em condições de ser 

executada, deverá o magistrado intimar a autoridade recalcitrante da desobediência à 

ordem judicial e seus consequentes efeitos: 

a) caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 

do CP) ou de crime de responsabilidade (art. 67, VI da Constituição do Estado de Mato 

Grosso), conforme o caso; 

b) configuração de ato de improbidade administrativa (art. 11, II da Lei Federal n.º 

8.429/1992); 
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c) decretação de intervenção federal (art. 34, VI, da Constituição Federal e artigos 140 e 

seguintes do RITJ/MT); 

d) caracterização da responsabilidade civil do Estado, inclusive quanto aos possíveis 

danos causados ao meio ambiente durante o período em que deveria ter sido executada a 

ordem judicial, sujeitando a autoridade administrativa desobediente a responder, 

conjuntamente com o ente estatal, em eventual ação indenizatória. 

Parágrafo único. Respondendo a autoridade competente pela negativa de cumprimento 

da ordem, sob alegação de que a área de litígio já está ocupada e habitada por uma 

coletividade de pessoas, o magistrado intimará as partes sobre o interesse na 

desapropriação judicial da área (posse-trabalho), procedendo-se, em caso positivo, ao 

processamento da desapropriação, na forma do artigo 1.228, §§ 4.º e 5.º do Código 

Civil. 

 

Das Medidas a Serem Tomadas em Caso de Descumprimento de Ordem Judicial 

 

Art. 380. Nos processos judiciais em trâmite na 1ª Instância da Justiça Estadual em que 

for verificado o descumprimento de ordem judicial por particular ou agente público, o 

magistrado deverá oficiar ao destinatário dela assinalando prazo certo e peremptório 

para o seu cumprimento, com a expressa advertência de sujeição, conforme o caso, às 

sanções civis ( v.g., multa prevista nos artigos 77, parágrafo único, 497  e 498, do 

Código de Processo Civil; improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 

8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência - art. 330, do Código Penal 

- ou prevaricação - art. 319, do CP), e administrativas, sem prejuízo de pedido de 

intervenção federal - art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT).  

§ 1º O Juiz deverá fixar prazo razoável para o cumprimento da ordem, considerando as 

circunstâncias do caso.  

§ 2º O prazo inicial somente será prorrogado se, no período assinalado para 

cumprimento da ordem, o Juiz for informado da impossibilidade ou dificuldade de 

cumpri-la.  

§ 3º Afastada a justificação apresentada, será a decisão comunicada à parte ou 

autoridade, assinalando-se novo prazo, findo o qual o Juiz poderá adotar, isolada ou 

cumulativamente, as medidas previstas no caput deste artigo.  
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Art. 381. Nas providências penais, encaminhará o descumpridor da decisão judicial à 

autoridade competente, para a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência (art. 69 

e seguintes da Lei 9.099/95) ou de auto de prisão em flagrante (art. 307 do Código de 

Processo Penal), conforme a hipótese cabível, bem como cópia de todo o processo, a 

partir da data da ordem judicial não atendida, ao Ministério Público, para adoção das 

providências legais, se for o caso.  

Art. 382. Aplica-se ao sub-título desta seção, no que couber, os artigos 377 ao 379 da 

CNGC.  
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Seção 6 – As Certidões e os Ofícios 

 

Art. 383. Do pedido de certidão, a secretaria fornecerá ao interessado um protocolo 

contendo a data do pedido e a data da respectiva entrega. 

Art. 384. Toda certidão será expedida com inteiro teor, ou por resumo, devendo apor-se 

um selo de autenticidade em cada folha, nos termos do artigo 12 da Lei 7.603/01. 

Parágrafo único. A certidão de que trata o artigo 1.017, inciso I, do CPC, referente a 

interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, deverá, obrigatoriamente, conter os 

seguintes dados: data da intimação da decisão; nome completo do intimando, se for o 

patrono; indicar o número da OAB e especificar de qual parte este é patrono; número 

das fls. da decisão interlocutória; local e data da expedição da certidão, conforme 

modelo no sistema informatizado.  

Art. 385. Todos os ofícios deverão ser elaborados com precisão e objetividade, 

evitando-se a utilização de frases feitas ou locuções inexpressivas. As suas cópias serão 

juntadas aos autos e também arquivadas em local adequado, salvo norma específica em 

contrário. A secretaria providenciará lançamento de certidão de remessa e, se for o caso, 

de recebimento, quando retornar o respectivo comprovante. 

Art. 386. Todos os ofícios endereçados a magistrados, ao Tribunal ou às demais 

autoridades constituídas deverão ser dirigidos e sempre serão assinados pelo Juiz 

remetente. Os dirigidos a outras secretarias e a pessoas físicas e jurídicas em geral 

poderão ser assinados pessoalmente pelo gestor judiciário, com a observação de que o 

ato é praticado por autorização do Juiz, mencionando a respectiva Portaria autorizatória. 

Art. 387. Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: 

I – do endereço do autor; 

II – da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; 

III – da cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, 

CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento). 

Parágrafo único. Esta norma aplica-se também aos casos de ofícios referentes a 

descontos de pensão alimentícia em folha, nos órgãos públicos e particulares. 
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Seção 7 – As Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem 

 

Art. 388. As cartas precatórias serão recebidas pelo Diretor do Foro da Comarca 

destinatária, sendo protocoladas, com anotação dos dados básicos de identificação (n.º, 

origem, partes e objeto). 

Parágrafo único.  A distribuição da carta precatória fica condicionada ao recolhimento 

das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001) que deverá ser providenciada 

pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no 

Juízo Deprecado, independentemente de intimação.  

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de Mato 

Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, postos de 

arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).  

§ 1º As cartas precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar devidamente 

assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o comprovante de pagamento 

das guias ou comunicação de justiça gratuita. 

§ 2º Faltando algum dos requisitos do parágrafo anterior, o Juízo Deprecado procederá a 

imediata devolução da missiva para saneamento das irregularidades.  

Art. 390. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o devido recolhimento das custas 

judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao juízo de origem, constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento. 

Art. 391. As cartas precatórias serão distribuídas independentemente de preparo quando 

encaminhadas com o pedido de urgência, previsto no artigo 264 do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 266 do mesmo diploma, e ainda quando se tratar 

de ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 

Art. 392. Efetuada a distribuição, segundo as regras de competência estabelecidas nas 

leis processuais e normas da organização judiciária, o Juízo para o qual couber o 

cumprimento da precatória fará a comunicação ao Juízo deprecante, somente nos casos 

em que houver designação de audiência.  

Parágrafo único. Expedida a precatória, o juízo deprecante deverá buscar no site do 

Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br, os dados necessários para futuras comunicações, 
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devendo, portanto, obrigatoriamente, todas as varas, de todas as comarcas manterem o 

sistema informatizado devidamente atualizado.  

 

Devolução das Cartas Precatórias 

 

Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer 

inerte por mais de 30 (trinta) dias. 

§ 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de relacionadas pela 

secretaria, com valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à Diretoria 

do Foro para serem devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. 

§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos autos do 

comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a ele encaminhado 

solicitando providências.  

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos processuais com 

data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes seja esta fixada com razoável 

espaço de tempo, assim entendendo, nos casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias. 

Art. 395. As precatórias deverão ser expedidas em duas vias, podendo a segunda via 

servir de contra-fé quando do seu cumprimento no Juízo Deprecado. 

Art. 396. Quando destinadas a simples intimações que não necessitem ser intruídas com 

peças extraídas do processo, as cartas precatórias poderão ser encaminhadas por meio 

do e-mail funcional do Juiz ou gestor judiciário. Nesse caso, no Juízo Deprecado, ao 

receber a carta, o gestor judiciário fará contato, por telefone, com o Juízo Deprecante e, 

confirmada a expedição, imprimirá a missiva e certificará a confirmação, remetendo-a 

para a distribuição e demais atos, dispensando-se a posterior remessa dos originais 

assinados pelo Juízo Deprecante. 

Art. 397. As cartas precatórias com a finalidade de intimação de sentença, citação, 

estudo social, dentre outras de rápida tramitação na secretaria, não serão autuadas.  
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Parágrafo único. As referidas precatórias deverão ser encaminhadas pelo cartório 

distribuidor às secretarias competentes com a etiqueta de identificação impressa em 

papel A4, devidamente grampeada.  

Art. 398. As cartas precatórias recebidas por fac-símile, estando preenchidos os 

requisitos necessários, devem ser distribuídas com a observação VIA FAC-SIMILE. As 

cartas precatórias originais que já foram encaminhadas via fac-símile devem informar 

obrigatoriamente a condição desta, para não incorrer em nova distribuição.  

Art. 399. No caso de processo sigiloso, a carta precatória deve constar a expressão 

“sigilosa”. 

 

Das Cartas Rogatórias 

 

Art. 400. Sobre as cartas rogatórias, são requisitos essenciais: 

I - a indicação dos Juízos de origem e de cumprimento do ato; 

II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado; 

III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; 

IV - o nome da pessoa responsável, no país de destino, pelo pagamento das despesas 

processuais; 

V - o encerramento com a assinatura do Juiz. 

Art. 401. Por ocasião da expedição da carta rogatória, recomenda-se consultar o site 

www.mj.gov.br, no item ‘cooperação internacional’, subitem ‘cartas rogatórias’, nos 

quais constam instruções atualizadas.  

Art. 402. Serão trasladadas as peças necessárias ou juntadas cópias reprográficas 

autenticadas, bem como instruída a carta com mapa, desenho ou gráfico, sempre que 

estes documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, peritos ou 

testemunhas. 

Art. 403. Se o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido 

em original, ficando nos autos cópia reprográfica. 

 

Da Fixação do Prazo para Cumprimento das Cartas Rogatórias 
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Art. 404. Para fixar o prazo de cumprimento das cartas, o Juiz considerará a facilidade 

de comunicação e a natureza das diligências. 

Art. 405. São indispensáveis ao cumprimento das cartas rogatórias junto aos Juízos 

rogados os seguintes documentos: 

I – original e uma cópia da tradução da carta rogatória e dos documentos julgados 

indispensáveis pelo Juízo rogante; 

II – original e uma cópia da tradução da carta rogatória e dos documentos julgados 

indispensáveis pelo Juízo rogante para o vernáculo, para o país rogado; 

III – original e uma cópia da denúncia em português; 

IV – original e uma cópia da tradução e da denúncia, para o idioma do país destinatário. 

Art. 406. Em todas as cartas rogatórias deverão constar os seguintes elementos 

informativos: 

I – nome e endereço completo da pessoa a ser citada, notificada, intimada ou inquirida 

no Juízo rogado; 

II – nome e endereço completo da pessoa responsável, no destino, pelo pagamento das 

despesas processuais, decorrentes do cumprimento da carta rogatória no país 

destinatário; 

III – designação de audiência com antecedência mínima de 240 (duzentos e quarenta) 

dias, a contar da expedição da carta rogatória, Juízo rogante. 

Art. 407. Sendo expedida a carta rogatória com a finalidade de inquirição, é necessário 

que as perguntas sejam formuladas pelo Juízo rogante – original em português, com 

uma cópia, e tradução para o idioma do país rogado, com uma cópia. 

Art. 408. Não existe mecanismo de reembolso de pagamento de custas às embaixadas e 

aos consulados do Brasil no exterior. 

Art. 409. Previamente, antes de expedir cartas rogatórias que tenham por objeto o 

cumprimento de medidas de caráter executório, deverá ser consultado se a Justiça do 

país rogado concederá o exequatur.  

Art. 410. Sendo o interessado beneficiário da justiça gratuita, deverá sempre constar 

que o feito corre pela assistência judiciária, dispensando o requisito do inciso IV, do art. 

400, da CNGC. 

 

Juntada de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem 
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Art. 411. Quando da devolução das missivas, serão juntados aos autos tão-somente os 

documentos imprescindíveis, bem como o original da carta, a prova do seu 

cumprimento, a conta de custas, entre outros. Os demais documentos serão arquivados 

em pasta própria, podendo ser, desde logo, descartadas, fotocópias de peças constantes 

dos autos principais, extraídas para instruir a deprecata. 

Parágrafo único. Os documentos arquivados na forma desta norma poderão ser 

eliminados definitivamente após o decurso do prazo para ajuizamento de ação 

rescisória. 
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Seção 8 – Citações e Intimações 

 

Art. 412. As citações e as intimações obedecerão as normas legais vigentes constantes 

no CPC e CPP, Lei 9.099/95 e outras.  

§ 1º No caso dos incisos do artigo 247 do CPC, a citação não poderá ser feita pelo 

correio. 

§ 2º A critério do Juiz ficará a adoção da sistemática de citações e intimações, via 

postal, no processo criminal, por se tratar de forma auxiliar. 

§ 3º Quando do cumprimento de cartas precatórias criminais, não será utilizada a via 

postal para as citações e intimações, e sim as formas permitidas no Código de Processo 

Penal. 

§ 4º Todas as intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

quando a lei imponha forma diferente.  

I – Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a intimação pelo Diário 

da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas pelo correio, por carta registrada, 

com aviso de recebimento (AR).  

II – A circunstância de o(s) advogado(s) ou a(s) parte(s) não residir(em) no Estado não 

impede a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico.  

III – A fiscalização acerca da utilização dos serviços postais será realizada pela 

Coordenadoria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão 

responsável pelo monitoramento do consumo e utilização dos serviços prestados pela 

EBCT junto ao Poder Judiciário, que poderá comunicar, advertir e intervir, se 

necessário for, junto às Unidades Gerenciais, quando ficarem constatadas anomalias na 

forma de utilização desses serviços (instrução Normativa n.º 009/2007/AS, item V, 

“1”).  

 

Processos de Interesse das Fazendas Públicas Federal e Estadual 

 

§ 5º Os processos de interesse das Fazendas Públicas Federal e Estadual que necessitem 

de manifestação da sua respectiva Procuradoria deverão ser enviados via postal, com a 

utilização de cartão de correio – destinatário único – via sedex – à sede do Órgão, 

correndo por conta deste todos os riscos relativos à remessa e eventual extravios de 

autos, realizando-se o controle do recebimento dos processos e do início da contagem 
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dos prazos com base na data constante do aviso de recebimento (AR), que será 

oportunamente juntado do feito.  

I – A remessa dos autos pela via postal somente se dará quando houver necessidade de 

neles pronunciar a Fazenda Pública Estadual, tais como: ajuizamento de ações 

incidentais; apresentação de respostas, de recursos, etc...;  

II – Em se tratando de manifestação da Fazenda Pública Estadual acerca de certidão de 

oficial de justiça, a carta de intimação deverá ser acompanhada da fotocópia do 

mandado e da respectiva certidão, dispensando-se a remessa dos autos áquele órgão.  

§ 6º As intimações da Fazenda Publica Estadual para depósito de diligencias, 

manifestação sobre o prosseguimento do feito, e outras que não necessitem de análise 

do conteúdo integral dos autos, também serão feitas via postal, mas sem a remessa 

deles, encaminhando-se, tão-somente, cópia do despacho e dos eventuais documentos a 

que se refira o expediente.  

§ 7º A Fazenda Pública Estadual poderá realizar carga dos autos por intermédio de 

servidores estaduais, devidamente identificados, mediante autorização específica para 

cada ato, por meio de petição subscrita pelo Procurador do Estado que se 

responsabilizará pela referida carga, passando os prazos processuais a ser computados a 

partir da retirada dos autos em cartório pelo servidor autorizado. 

  

Remessa dos Autos, por Via Postal, à Procuradoria da Fazenda Pública Nacional e 

Estadual e à Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS 

 

§ 8º A remessa dos autos, por via postal, à Procuradoria da Fazenda Pública Nacional e 

Estadual e à Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS somente será levado a efeito após a confecção e assinatura do termo de 

responsabilidade do Procurador quanto aos riscos da remessa e eventual extravio dos 

processos a seu cargo. 

 

Cumprimento dos Mandados pelo Oficial de Justiça 

 

Art. 413. O Oficial de Justiça cumprirá o mandado de citação e intimação, nas seguintes 

hipóteses: 
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I – ser requerida pela parte interessada ou determinar o Juiz, de ofício; 

II – não existir informação completa sobre o local onde se encontra o destinatário, ou 

não ser tal local servido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT; 

III – não ser possível a entrega da correspondência ao destinatário; 

IV – não autorizar a lei a citação postal, ou forem incabíveis os efeitos da revelia; 

V – não-comparecimento da testemunha ao ato para o qual foi intimada, após a 

determinação do juiz. 

Parágrafo único. Nas intimações da Fazenda Nacional para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, constará: 

I – comarca, vara e número do processo judicial; 

II – nome(s) do(s) executado(s); 

III – números da conta bancária, da agência e do banco em que deve ser efetuado o 

depósito; 

IV - número do CNPJ ou CPF do titular da conta e respectivo nome ou denominação 

(conta do Juízo, conta do cartório distribuidor etc.); 

V – números das certidões da dívida ativa (inscrições) que instruem o processo de 

execução fiscal; 

VI – valor a ser depositado, devidamente atualizado;  

VII – finalidade da diligência (citação, penhora, avaliação, intimação, outros). 

Art. 414. Não sendo permitida a citação pelo correio, o Juiz na área cível deverá estar 

atento, não cabendo a alegação de nulidade de citação se a parte oferecer resposta, ou 

quando comparecer nos autos apenas para alegar tal ocorrência. Nesse caso não será 

necessário repetir a citação por oficial de justiça, devendo ser intimado o advogado, 

doravante, pelo Diário da Justiça ou pelas outras modalidades de intimação. 

Art. 415. Fica dispensada a expedição de cartas precatórias para citações e intimações, 

nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, bem como nas comarcas integradas e 

contíguas do Estado, assim definidas pelo Conselho da Magistratura, bem como em 

Protocolo de Cooperação entre Estados limítrofes. O Oficial de Justiça poderá praticar 

os aludidos atos em comarcas limítrofes, desde que autorizado pelo Juiz da comarca ou 

definido em Protocolo de Cooperação. 

Art. 416. Quando a testemunha não comparecer para ser ouvida em comarca limítrofe, 

o Juiz deverá expedir carta precatória com tal finalidade. 
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Art. 417. Fora das hipóteses de aplicação dos artigos 218 e 219 do CPP, para o caso de 

ausência da testemunha regularmente intimada, deverá o Juiz ordenar a expedição de 

carta precatória. 

Art. 418. Todas as citações e as intimações deverão obedecer aos critérios fixados nos 

itens anteriores. 

 

Da Citação, Intimação e Notificação Eletrônica por Meio do Sistema Intimajus 

 

Art. 419. O Sistema Intimajus tem a finalidade de proceder às citações, intimações e 

notificações eletrônicas para as instituições públicas ou privadas que manifestarem o 

interesse com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Art. 420. As instituições públicas ou privadas devem solicitar seus cadastros no 

Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI via e-mail 

corregedoria.dapi@tjmt.jus.br, informando a razão social, o CNPJ e o e-mail ao qual 

será direcionada a citação/intimação. 

§ 1º O procedimento, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro 

nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 

§ 2º O disposto no caput aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. 

§ 3º Para a efetivação do cadastro as empresas deverão oficiar à Corregedoria-Geral da 

Justiça e informar, por meio eletrônico, os seguintes dados: a) preposto habilitado para o 

recebimento das citações/intimações, conforme autorização legal/contratual/estatutária, 

com cópia da documentação pessoal (carteira de identidade, CPF, carteira profissional, 

inclusive da OAB, se houver, todos devidamente autenticados); b) correio eletrônico (e-

mail); c) atos constitutivos, estatuto ou contrato social da empresa,v.g. 

§ 4º A JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso remeterá à 

Corregedoria-Geral a relação do endereço eletrônico das empresas comerciais com sede 

no estado de Mato Grosso. 

§ 5º Fica sob a responsabilidade de a empresa manter atualizadas essas informações em 

caso de qualquer alteração nos dados fornecidos inicialmente. 

§ 6º As citações e notificações eletrônicas serão disponibilizadas pelo portal do Sistema 

Intimajus, no endereço http://intimajus.tjmt.jus.br. 
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§ 7º As intimações serão encaminhadas automaticamente para o Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, embora também possam ser consultadas pelo portal do Intimajus, no 

endereço informado no parágrafo anterior. 

§ 8º Somente em caso de inviabilidade técnica no uso do meio eletrônico, os atos 

processuais poderão ser praticados pelos meios tradicionais, sendo posteriormente 

efetuada a digitalização. 

§ 9º As citações e notificações considerar-se-ão automaticamente realizadas após o 

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do envio. 

§ 10. O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI – será 

responsável pela manutenção da lista das empresas cooperadas que aderirem ao sistema 

Intimajus. 

Art. 421. Para fins desta seção, serão consideradas empresas cooperadas aquelas que 

encaminharem seu interesse via oficio no e-mail relacionado no § 10 do artigo anterior. 
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Seção 9 – Intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

 

Art. 422. Os advogados e as partes serão intimados, no cível e no criminal, em todas as 

comarcas do Estado de Mato Grosso, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

naquelas em que ainda não houver interligação e nos casos em que, por lei, se exigir 

intimação ou vista pessoal.  

§ 1º publicações eletrônicas substituem, para todos os efeitos legais, qualquer outro 

meio de publicação oficial, à exceção dos casos em que a lei exija intimação pessoal.  

§ 2º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.  

§ 3º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado 

como data da publicação.  

Art. 423. Tramitando o processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da 

Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, 

número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s).  

Art. 424. Os atos a serem publicados no Diário da Justiça Eletrônico serão enviados à 

Divisão de Gestão do Diário da Justiça Eletrônico da Supervisão Judiciária do Tribunal 

de Justiça, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento dos autos, os quais 

necessariamente conterão:  

I - a espécie do processo, o número de registro e o nome das partes; 

II - o objeto da intimação (ato ou despacho/sentença), com o conteúdo reduzido que 

deva ser dado conhecimento aos advogados das partes; 

III - o nome dos advogados das partes. 

§ 1º Havendo no polo ativo ou no polo passivo mais de uma pessoa, será mencionado o 

nome da primeira, acrescido da expressão: e outro(s). 

§ 2º Ocorrendo litisconsórcio ulterior, mediante ingresso de outrem no feito, assistência 

ou intervenção de terceiros, somente será mencionado o nome da primeira pessoa, em 

cada uma das hipóteses, com o acréscimo da mesma expressão, sendo o caso. 

 § 3º Nos inventários e arrolamentos, igualmente nas falências e insolvência civil 

decretada, não se fará menção ao nome de quem tenha iniciado o processo, bastando ser 

referido “Espólio de ...”, na primeira hipótese. 

§ 4º Caso haja somente uma parte no polo do processo, bastará a menção ao(s) nome(s) 

do(s) requerente(s), evitando-se a alusão a “Juízo”. 
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§ 5º A publicação conterá o nome de um único advogado, ainda que a parte tenha 

constituído mais de um: 

I - sendo mais de um procurador constituído, constará da publicação o nome do 

primeiro que tenha subscrito a petição inicial, a contestação ou a primeira intervenção 

nos autos, ou, ainda, o nome do primeiro advogado  

relacionado na procuração, caso nenhuma daquelas hipóteses tenha ocorrido;  

II - na hipótese antecedente, havendo requerimento deferido pelo Juiz, poderá constar 

da publicação o nome daquele que for indicado expressamente para receber intimações; 

III - todos os procuradores serão intimados, quando houver substabelecimento com 

reserva de poderes para advogado com banca em outra comarca; 

IV - para a hipótese de os litisconsortes terem procuradores diferentes, constará da 

publicação o nome do advogado de cada um deles, obedecido os critérios acima nos 

casos de pluralidade de advogados. 

§ 6º Tratando-se de despacho, deverá constar de forma objetiva o conteúdo daquilo a 

que se refere o Juiz, assim como a parte a qual ele se dirige.  

§ 7º Destinando-se a intimação ao pagamento ou depósito de certa quantia, preparo de 

conta ou mera ciência de cálculo ou conta, sempre haverá expressa referência ao seu 

montante. 

§ 8º Sendo o despacho de conteúdo múltiplo, que exija a realização prévia de certo ato 

de atribuição de servidor ou oficial de justiça, deve-se fazer a intimação dos advogados 

somente depois da concretização desse ato, para que se obtenha o máximo de utilidade 

com a publicação, não devendo constar da publicação a determinação de cumprimento 

de atos internos da secretaria. 

Art. 425. No que tange às decisões e sentenças, as publicações somente conterão suas 

partes dispositivas, retirando-se relatório, fundamentação, data, nome do prolator e 

outras expressões dispensáveis, os quais estarão disponíveis para os interessados na 

internet, salvo por motivo de impossibilidade técnica ou vedação legal. 

Parágrafo único. No caso de homologação e simples extinção do processo não é 

necessária sua integral transcrição, devendo-se fazer, tão-somente, concisa menção ao 

fato. 

Art. 426. Realizada a publicação e efetivada a conferência pelo gestor judiciário, será 

lançada certidão no processo, mencionando o número do Diário da Justiça Eletrônico, 

da página da publicação e a sua data.  
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Parágrafo único. Nas comarcas do interior do Estado, onde a intimação pela imprensa 

estiver autorizada pelo Conselho da Magistratura, além das exigências constantes no art. 

427 da CNGC, será certificado que o prazo se inicia após o decurso da carência de 02 

(dois) dias úteis, contados da data da circulação. 

Art. 427. Havendo erro ou eventual omissão de elemento indispensável na publicação 

efetuada, outra será feita, independentemente de despacho judicial ou de reclamação da 

parte, certificando-se o necessário.  

Art. 428. As relações serão elaboradas segundo as regras e instruções que constam 

desta seção, sob a orientação do Gestor judiciário e fiscalização do Juiz. 

Art. 429. As relações para intimações dos advogados serão confeccionadas 

automaticamente por meio do sistema informatizado, podendo ser realizadas por meio 

eletrônico quando houver cadastramento, na forma do art. 2º da Lei n.º 11.419, de 

19/12/2006, dispensando-se, nesse caso, a publicação no órgão oficial, inclusive 

eletrônico.  

Art. 430. Nas comarcas onde ainda não se adota o sistema eletrônico de intimações, 

antes de fazê-lo, os Juízes deverão promover ampla divulgação, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, mencionando a data da colocação em prática da nova forma 

de intimação.  

Parágrafo único. Nas Comarcas onde não for possível a realização das intimações pelo 

Diário da Justiça Eletrônico, os advogados serão intimados na forma do art. 273 do 

CPC.  
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Seção 10 – Cobrança de Autos 

 

Art. 431. O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução 

de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela 

imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.  

§ 1º Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da 

Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável 

pelo ato.  

§ 2º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela 

instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. 

§ 3º Ao receber a petição de cobrança de autos, o Gestor judiciário deve lançar certidão 

pormenorizada no verso, informando a situação atual do processo, conforme dados 

extraídos no sistema informatizado e/ou de seu conhecimento, para futura juntada. 

Art. 432. Ao receber a petição de cobrança de autos, o gestor judiciário deverá: 

I - lançar certidão pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados 

extraídos no sistema informatizado e/ou de conhecimento do gestor judiciário, 

anexando-a a petição para futura juntada aos autos; 

II - constatado efetivo atraso na devolução, providenciar a intimação do detentor dos 

autos, na forma da norma anterior. 

Art. 433. Nas hipóteses previstas nos arts. 431 e 432 da CNGC, não havendo a 

devolução dos autos, após a expiração do prazo fixado, o gestor judiciário observará o 

seguinte procedimento: 

I - autuará as suas certidões e/ou a petição do interessado, se houver, com a prova da 

intimação para devolução, registrando o feito no livro de incidentes e procedimentos 

diversos da Vara como “Cobrança de Autos”; 

II - certificará que não houve a devolução; 

III - submeterá o autuado à apreciação do Juiz.  

Art. 434. Ao receber o autuado, o Juiz adotará as seguintes providências: 

I - determinará a expedição de mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caracterização do crime de sonegação de autos; 
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II - determinará a expedição de ofício à OAB, subseção local, comunicando que o 

advogado ou advogados relacionados na certidão, embora intimados, não devolveram os 

autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa; 

Art. 435. O Juiz poderá determinar, ainda: 

I - que o gestor judiciário, no retorno dos autos, certifique que o advogado perdeu o 

direito de vista daqueles autos fora da secretaria; 

II - no caso de não-devolução, a remessa de peças ao representante do Ministério 

Público para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de sonegação de 

autos, previsto no artigo 356 do CP.  

Art. 436. Devolvidos os autos, o incidente de cobrança será neles juntado e, depois de 

seu minucioso exame, a secretaria certificará a data e o nome de quem os retirou e 

devolveu. Havendo constatação ou suspeita de alguma irregularidade, o fato deverá ser 

certificado pormenorizadamente, fazendo-se a imediata conclusão. 
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Seção 11 – Preparo de Recurso 

 

Art. 437. Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia 

de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento 

do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de 

deserção. 

Art. 438. As importâncias relativas ao porte postal serão cobradas de acordo com os 

valores constantes da tabela vigente, que será revista por ocasião dos reajustes das 

tarifas postais e telegráficas. 

Art. 439. Nos feitos distribuídos antes da Lei 7.603/2001, a contagem das custas e o 

preparo serão apurados pelo contador no formulário próprio, devendo a totalização dos 

valores ser registrada na guia de recolhimento do FUNAJURIS - Campo 11 - 

Especificação da Receita - sob a denominação de Custas Judiciais. 

Art. 440. Nas comarcas cujos contadores não sejam oficializados, a guia de 

recolhimento das custas será preenchida pelo funcionário do posto do FUNAJURIS ou 

pelo interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tj.mt.gov.br), ficando vedado aos servidores não oficializados a expedição da 

guia e o recolhimento dos respectivos valores.  

Art. 441. O formulário de conta de custas e a guia de recolhimento deverão ser juntados 

aos autos para subida à Instância Superior. 

Art. 442. O recolhimento de custas do preparo deverá ser feito em documento próprio e 

perante instituição bancária, ficando vedado o recebimento de tais valores por servidor 

da comarca/vara. 

 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 157 de 703



Seção 12 – Precatório Requisitório  

 

Art. 443. Os pagamentos das importâncias devidas pelas Fazendas Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como as 

requisições de pequeno valor, assim definidos em lei, serão requisitados pelo Juiz 

competente ao Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 1º O Juiz da execução deverá, também, requisitar ao Presidente do Tribunal de Justiça 

o pagamento das importâncias devidas pelo Instituto de Previdência e Assistência Social 

– INSS, em virtude de sentenças transitadas em julgado. 

§ 2º As requisições serão dirigidas ao Presidente do Tribunal, pelo Juiz da execução, por 

meio de ofício, cujo teor deverá conter expressamente as seguintes indicações: 

I - identificação da ação de que resultou o crédito, data de ajuizamento, número do 

processo e o nome do(s) autor(es), comarca e/ou vara em que tramitou; 

II - se se trata de crédito de natureza alimentar ou comum; 

III - nome por extenso de todos os credores; 

IV - nome do devedor; 

V - total da importância do crédito a ser requisitado, de acordo com a última 

atualização, individualizada quando houver mais de um credor; 

VI - indicação do banco, agência e conta-corrente em nome do titular do crédito para o 

respectivo depósito; 

VII - que o pagamento se fará mediante termo de quitação nos autos, com assistência do 

representante legal da Fazenda;  

VIII - assinatura do Juiz. 

§ 3º Na hipótese de requisição de pequeno valor, dispensam-se as indicações dos itens II 

e VII. 

Art. 444. Os ofícios de requisição deverão, obrigatoriamente, ser acompanhado de 

cópias, custeadas pelo interessado, exceto em se tratando de beneficiário da justiça 

gratuita, em duas vias, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender 

necessárias: 

I - sentença condenatória e o acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de 

jurisdição, se for caso de reexame necessário e/ou de recurso voluntário; 

II - a conta de liquidação ou demonstrativo do débito, atualizados a partir do valor 

histórico, com esclarecimento dos índices utilizados; 
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III - decisão que tiver homologado a conta de liquidação; 

IV - procuração e os possíveis substabelecimentos; 

V - se o credor ou interessado for pessoa jurídica, o registro desta; 

VI - certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento, como 

dos embargos à execução, se houver; 

VII - certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos; 

VIII - certidão de decurso do prazo legal para oposição de embargos à execução, ou 

cópia da decisão nestes proferida; 

§ 1º Em se tratando de precatório decorrente de título extrajudicial, excluem-se os itens 

“I” e “III”. 

§ 2º Para as requisições de pequeno valor, a que se refere a Lei Estadual 7.894/2003, 

além dos itens elencados nesta norma, o ofício deverá conter, ainda, renúncia do 

eventual saldo remanescente.  

Art. 445. Quando na ação originária houver valores caracterizados como precatório 

requisitório e requisição de pequeno valor, ou ainda, sendo estes de natureza diversas 

(alimentar ou comum) deverá o magistrado requisitá-los separadamente. 

Art. 446. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado e 

constituem crédito de natureza alimentar, devendo este constar como interessado no 

ofício de requisição quando os créditos forem compatíveis. Em sendo os créditos de 

natureza diversa, proceder-se-á em solicitações distintas, que dará origem a precatório 

ou requisição de pequeno valor. 

Art. 447. O procedimento do recebimento até a quitação do precatório será de 

competência da secretaria auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda Regimental n.º 01/2004-TJ. 
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Seção 13 – Depósitos e Alvarás Judiciais 

 

Art. 448. Todos os depósitos judiciais realizados no Estado de Mato Grosso deverão ser 

efetuados por meio de guia emitida exclusivamente mediante acesso via internet ao link 

Sistema de Depósitos Judicias – SISCONDJ (http://siscondj.tjmt.jus.br), disponibilizado 

na página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).  

Art. 449. Os depósitos judiciais serão efetuados por meio de guia emitida no 

SISCONDJ, em conexão com o Sistema informatizado de acompanhamento processual, 

podendo ser emitida pelo Gestor Judicial da Vara à qual o processo estiver vinculado, 

pelo advogado ou pela parte interessada.  

Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial 

expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que a procuração 

outorgada a este esteja em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, 

§ 2º do Estatuto da OAB.  

§ 1º O Alvará deve conter, obrigatoriamente, o selo de autenticidade.  

§ 2º Quando houver determinação de pagamento para mais de um beneficiário, o alvará 

deverá ser desmembrado, com a individualização das partes.  

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de 

qualquer meio de comunicação.  

§ 4º O alvará deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte.  

§ 5º Havendo honorários sucumbenciais, deverá ser expedido alvará exclusivo em nome 

do advogado.  

Art. 451. Os alvarás judiciais expedidos para levantamento de depósitos, serão 

encaminhados imediatamente ao Departamento da Conta Única pelo Juiz do feito via 

fac-símile, Malote Digital ou e mail. A operacionalização da liberação do numerário 

será feita pelo referido Departamento, que fará a conferência dos dados e da assinatura 

do Juiz.  

Art. 452. As transferências para outras contas, de valores referentes a depósito judicial, 

deverão ser efetuadas por meio de alvará, observando, quanto a sua validade, o disposto 

no art. 450 da CNGC. 
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§ 1º Sendo autorizada, pelo juiz do feito, a realização de transferência para outras contas 

por meio de DOC/TED, o Gestor judiciário deverá efetivar o cadastro do CPF/CNPJ do 

autorizado no SISCONDJ. No caso de Conta Corrente, informar se a mesma é do tipo 

poupança (ex: 100.001-0 - poupança).  

§ 2º Caso a autorização consignada no alvará judicial seja levantamento em espécie, o 

mesmo será emitido nominalmente ao autorizado e ficará disponível ao saque por 30 

(trinta) dias, contados da remessa do Relatório de Pagamento à instituição bancária, 

sendo que findo o prazo, sem o levantamento a instituição bancária deverá efetuar o 

cancelamento.  

Art. 453. Em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, quando da devolução de 

carta precatória em que haja depósito judicial, o gestor judiciário deverá encaminhar 

ofício à conta única, solicitando a vinculação dos valores ao processo principal. 

Art. 454. Os valores referentes às fianças arbitradas pela autoridade judicial ou policial 

também deverão ser recolhidas pelo Sistema de Depósitos Judiciais – SISCONDJ.  
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Seção 14 – As Custas Processuais 

 

Art. 455. As Custas e Emolumentos dos atos praticados no Foro Judicial e Extrajudicial 

poderão ser reajustados por meio de Provimento. 

Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.  

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, 

enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito 

com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na 

Central de Distribuição.  

§ 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação.  

§ 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da 

parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

§ 4º Nos processos criminais em que houver a condenação do réu ao pagamento das 

custas, estas deverão ser cobradas nos próprios autos da condenação, procedendo em 

caso de inadimplemento, na forma do disposto no art. 467, da CNGC.  

§ 5º No que se refere à isenção de custas mencionada no artigo 90, § 3º, CPC, o juiz 

deverá observar o que dispõe a norma estadual (Lei 7.603/2001).  

 

Amicus Curiae 

 

§ 6º A intervenção do amicus curiae, nos termos do art. 138, CPC, implica o 

recolhimento das custas pertinentes à “petição” (Lei 7.603/2001). 

§ 7º O disposto no artigo acima tem vigor até que lei estadual específica disciplina o 

tema. 

Art. 457. Compete aos Juízes das respectivas causas conhecer das reclamações das 

partes, solucionando-as de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e, 

quando for o caso, encaminhando-as a quem de direito, para a solução e aplicação das 

penalidades cabíveis. 
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Art. 458. É permitida aos cartórios distribuidores não oficializados, nos processos 

distribuídos até 01.4.2002, a cobrança do ato da contagem de custas (Tabela L – item 45 

do Provimento 002/2004-CGJ e Lei 3.605/1974), sempre que esta se realizar. 

Parágrafo único. Ficam permitidos a cobrança e o recolhimento do ato de CÁLCULO 

elaborado pela secretaria Auxiliar da Presidência (Tabela C – item 04 do Provimento 

001/2004-CGJ e Lei 7.603/2001), no âmbito do Tribunal de Justiça, sempre que este se 

realizar, devendo o valor respectivo ser recolhido como Custas ao FUNAJURIS, por 

meio de guia de recolhimento padronizada do Fundo. 

Art. 459. As reclamações são isentas de custas e emolumentos. 

Art. 460. Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. 

§ 1º A isenção prevista no item anterior não alcança as entidades fiscalizadoras do 

exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere, do reembolso das 

despesas judiciais feitas pela parte vencedora. 

§ 2º As despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão 

suportadas pela Fazenda Pública Federal e Municipal, por não constituírem custas ou 

emolumentos.  

Art. 461. Nos casos de necessidade de remessa dos autos para cálculo ou pagamento de 

outras despesas judiciais, a quitação do valor devido ao contador, quando este não 

integrar a justiça oficializada, será feita pela parte interessada e o valor pago 

diretamente ao contador. 

Art. 462. O processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS, após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral 

quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento. 

Parágrafo único. O simples desarquivamento para vista independe de pagamento do 

saldo devedor das custas, entretanto não isenta do pagamento da taxa de 

desarquivamento do processo.  

Art. 463. Os benefícios da assistência judiciária gratuita serão apreciados e julgados 

pelo Juiz da causa, mediante requerimento da pessoa interessada (artigo 4.º da Lei 

1.060/50) ou por procurador regularmente constituído, do Defensor Público e/ou dos 

Núcleos de Assistência Judiciária das Faculdades de Direito, instruindo o feito com a 

declaração de que trata o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7.603/01 e artigo 5º, inciso 
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LXXIV, da Constituição federal, sendo vedado qualquer questionamento e/ou entrevista 

com o interessado. 

Parágrafo único. Ao ser expedido mandado para prática de ato decorrente de sentença 

proferida em prol de beneficiários de assistência judiciária, para cumprimento perante 

serventias extrajudiciais (atuais serviços notariais e registrais), o Juiz deverá fazer 

constar tal circunstância do ato mandamental, para cientificar o oficial ou notário a 

observar a gratuidade decorrente da Lei 1.060/50. 

Art. 464. No curso do processo, restando evidentes sinais de suficiência econômica da 

parte beneficiária, deve o magistrado proceder na forma ditada pelo art. 8º da Lei da 

“Justiça Gratuita”.  

Art. 465. Fica determinado aos senhores Distribuidores não oficializados que se 

abstenham de receber todo e qualquer valor devido ao FUNAJURIS, ficando tal 

arrecadação a cargo exclusivo do responsável pelos serviços do FUNAJURIS. 

Art. 466. Fica vedado o recebimento, por qualquer servidor, de guias de recolhimento 

rasuradas e/ou adulteradas, bem como dos valores destinados ao FUNAJURIS, os quais 

devem ser recolhidos por meio de guias padronizadas do Fundo, disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br).  

Art. 467. Em relação aos processos distribuídos antes da vigência da Lei 7.603/2001, 

inclusive os do Juizado Especial Cível, nas hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e 

V, do art. 949, da CNGC, extintos ou arquivados, e pendentes do recolhimento de 

custas, deverá o valor ser informado e anotado na margem da distribuição, para que, 

diante de eventual solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos.  

I - à adoção do livro-caixa pelos Distribuidores e titulares dos Serviços Notariais e de 

Registros, assim como a sua escrituração diária, com o lançamento dos valores 

recebidos sob a autorização das Tabelas P e D (Foro Judicial) e F (Foro Extrajudicial), 

em contas separadas; 

II - à imediata remessa dos valores devidos às Associações, no 5.º (quinto) dia útil do 

mês seguinte àquele da arrecadação; 

III - ao número de atos praticados ou feitos distribuídos, e aos valores remetidos às 

Associações, para verificação de eventual omissão na cobrança ou retenção das 

importâncias devidas em decorrência das tabelas P, D e F.  
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Seção 15 – Da Gratuidade da Justiça 

 

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. 

§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 

I - as taxas ou as custas judiciais; 

II - os selos postais; 

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em 

outros meios; 

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; 

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros 

exames considerados essenciais; 

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor 

nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração 

da execução; 

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de 

ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e 

do contraditório; 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de 

registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão 

judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 

concedido. 

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
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concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. 

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. 

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 

 

Do Parcelamento 

 

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o 

pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas 

sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. 

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando 

da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. 

§ 9º O disposto nos §§ 6º e 7º prevalece até que lei estadual específica discipline o tema. 

§ 10. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou que acolher pedido de sua 

revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na 

sentença, contra a qual caberá apelação. 

§ 11. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator 

sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. 

§ 12. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte 

deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem 

prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

§ 13. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, 

tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de 

nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. 
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§ 14. No que se refere ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do 

presente artigo, aplica-se o artigo 95, §§ 3º e 4º, Código de Processo Civil, observada a 

tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. 

§ 15. Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento 

atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após 

praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou 

registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo 

parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento. 

§ 16. O juiz diretor foro mandará autuar o pedido e formará um procedimento, com 

contraditório e ampla defesa, podendo permitir a produção de provas, se assim se 

entender necessário, após o que decidirá a questão e, se a acolher, determinará ao 

outrora beneficiado que proceda ao pagamento dos emolumentos. 

 

Do Procedimento 

 

Art. 469. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser 

formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu 

curso. 

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, 

antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos. 

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. 

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de 

gratuidade da justiça. 

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários 

de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, 

salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 168 de 703



§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a 

sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. 

Art. 470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte 

contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão 

de seu curso. 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. 
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Seção 16 – Requisição de Força Policial 

 

Art. 471. A força policial poderá ser requisitada diretamente à autoridade da sede da 

comarca ou à autoridade que a comande, dentro da área da jurisdição do Juiz. 

§ 1º A requisição da força policial para o cumprimento de qualquer diligência judicial 

só poderá ser feita por intermédio de expediente regular, subscrito pelo próprio Juiz, 

dirigida à autoridade que tenha competência para fornecê-la na área de jurisdição do 

magistrado. 

§ 2º O expediente de que trata a norma anterior deverá estar acompanhado de cópia do 

mandado, subscrito pelo Juiz que requisitar a força. 

§ 3º O mandado para cumprimento de qualquer diligência deverá emanar de decisão ou 

despacho lançado nos autos do processo respectivo. 

Art. 472. É terminantemente proibida a requisição de força policial para cumprimento 

de decisão ou despachos judiciais por qualquer outra autoridade que não seja o Juiz de 

Direito ou pessoa por ele expressa e excepcionalmente autorizada, a qual deverá ser 

funcionalmente identificada no mandado. Também é proibida a requisição de milícia, 

por despacho no cabeçalho de petições. 

Art. 473. O Oficial de Justiça, ou funcionário judicial, incumbido do cumprimento de 

qualquer diligência que dependa de força policial deverá, obrigatoriamente, identificar-

se perante a autoridade a quem seja dirigida a requisição. 

Art. 474. No cumprimento do mandado, havendo obstaculação de quem quer que seja, 

o Oficial de Justiça, ou a pessoa incumbida de cumprí-lo, deverá lavrar o auto relativo à 

obstrução e subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinenti aos 

autos, comunicando o fato ao Juiz do feito. 

Art. 475. Havendo urgência e não sendo possível a requisição normal da força policial, 

o Juiz poderá, independentemente da autuação do pedido, proferir despacho no verso da 

petição, ou em folha separada que deverá ser depois autuada, com um mínimo de 

motivação, mas, em qualquer circunstância, o cumprimento da diligência terá de ser 

sempre por via de mandado por ele subscrito, em conformidade com as normas 

anteriores. 
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Seção 17 – Requisição de Informação sobre Renda ou Bens à Receita Federal 

 

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio do 

INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.  

§ 2º A resposta da requisição, salvo determinação expressa do Juízo, ou se o requerente 

for o Ministério Público, poderá ser entregue ao advogado da parte para diligenciar, na 

Procuradoria da Fazenda, o encaminhamento da requisição ao Juízo, ficando vedado ao 

portador ter conhecimento das informações no âmbito administrativo.  

§ 3º O atendimento das requisições pelo órgão do Ministério da Fazenda Nacional ficará 

condicionado ao correto fornecimento dos dados relativos ao contribuinte (CPF ou 

CNPJ, domicílio fiscal) e ao cumprimento das exigências legais estabelecidas pela 

repartição. 

Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, física ou 

eletrônica, dos ofícios prestadores das informações econômico-financeiras das partes, 

dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência, salvo se por determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça. 

§ 1º O ofício informando apenas endereço do contribuinte poderá ser juntado aos autos 

pelo servidor. 

§ 2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando informações 

econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos por incineração ou 

processo equivalente. 
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Seção 18 – Método ORDEM de Gerenciamento para Resultados nas Comarcas e 
Varas  

 

Art. 478. Em todas as secretarias judiciais e gabinetes do Estado de Mato Grosso será 

aplicado o Método ORDEM de gerenciamento para resultados, conforme determina o 

Provimento n.º 008/2003-CM. 

Art. 479. O referido método tem por objetivo garantir mais eficiência aos serviços 

judiciários e maior satisfação aos que neles trabalham e deles se utilizam, por meio da 

Organização do espaço de produção, da Racionalização do processo de produção, do 

Desenvolvimento dos recursos humanos, da Excelência no atendimento e da 

Motivação, nos termos do manual editado pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 480. Na Organização do espaço de produção das secretarias e gabinetes será 

aplicada a ferramenta da qualidade total denominada “5 S” (5 Sensos), observados os 

seguintes princípios específicos: 

I - Nas secretarias a área de produção deverá ser separada daquela destinada ao 

atendimento ao público, garantindo a necessária tranquilidade e concentração aos 

servidores designados para realização dos serviços internos; 

II - O gestor judiciário, ou quem fizer suas vezes, deverá ser posicionado em local onde 

lhe seja possível visualizar as áreas de atendimento ao público e de serviços internos 

(produção); 

III - Os móveis e utensílios deverão ser adequados à realização dos trabalhos, ou 

adaptados para tanto, conforme orientação do setor responsável do Tribunal de Justiça 

ou da Corregedoria, observado o seguinte: 

a) Os escaninhos de processos não terão portas e deverão permitir a colocação dos 

processos no sentido horizontal, com os fundos da autuação para o lado de fora; 

b) As mesas não terão gavetas. 

IV - Os autos deverão conter etiquetas laterais, na parte inferior da autuação, com o 

número, ano e tipo do processo, a fim de permitir sua fácil e rápida localização nos 

escaninhos. 

Art. 481. Quando da implementação da metodologia na respectiva unidade judiciária, a 

equipe da Corregedoria, responsável pelos trabalhos, orientará na definição do layout e 

demais procedimentos de organização do espaço de produção, sendo responsabilidade 

do Juiz e do gestor judiciário da Vara a manutenção dos padrões estabelecidos, que 
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somente poderão ser alterados mediante prévia consulta ao órgão ou por nova 

orientação da equipe responsável. 

Art. 482. A Racionalização do processo de produção compreenderá as medidas a seguir 

indicadas, na forma do manual de que trata o art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras 

nele contidas: 

I - Definição do quadro de funções dos servidores lotados na secretaria; 

II - Triagem e separação dos processos, na secretaria e gabinete, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica, nos termos dos artigos 12 e 153 do CPC; 

III - Definição de metas diárias e mensais de produção para cada atividade da secretaria 

e para o gabinete; 

IV - Controle diário e mensal das metas estabelecidas; 

V - Distribuição, pelo gestor judiciário, das atividades da secretaria entre os servidores; 

VI - Prática dos atos ordinatórios do processo pelo gestor judiciário e por servidor por 

ele designado para auxiliá-lo; 

VII - Organização da produção do gabinete; 

VIII - Realização de reuniões periódicas para avaliação dos resultados e tratamentos das 

anomalias porventura existentes; 

IX - Efetivação das cargas de processo pelo sistema informatizado, diariamente, 

evitando acúmulo; 

X - Utilização, com exclusividade, dos documentos padronizados existentes no sistema 

informatizado de controle processual; 

XI - Manutenção do cadastro de processos rigorosamente atualizado, com relação às 

partes, endereços, advogados e outros dados, bem assim lançamento de todos os 

andamentos processuais, com a necessária correção e clareza, visando a formação do 

processo digital que corresponda à realidade do processo físico. 

XII - O sistema informatizado Apolo, PJE, PROJUDI e PHROTEUS só poderá ser 

acessado com senha e matrícula pessoal, ficando vedada a utilização de usuários 

genéricos como: GABINETE, DISTRIBUIDOR, CENTRAL DE MANDADOS, 

CONTADOR, SECRETARIA, DIRETORIA, etc.  

§ 1º Estarão sujeitas a fixação de metas e controle de produção:  

I - Nas secretarias, as seguintes atividades: 

a) impulsionamento de feitos por certidão do gestor judiciário;  

b) expedição de documentos e matéria para imprensa;  
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c) registro, autuação e juntada de peças;  

d) atualização do sistema informatizado;  

e) atendimento ao público. 

II - Nos gabinetes, os seguintes atos: 

a) sentenças; 

b) decisões interlocutórias/despachos de expediente; 

c) audiências. 

§ 2º Na definição do quadro de funções não deverá ser atribuída mais de uma função 

sujeita a controle de meta para o mesmo servidor, salvo não havendo pessoal disponível 

na quantidade necessária. 

§ 3º Nos gabinetes e secretarias, após a triagem e separação, os processos deverão ser 

acomodados em escaninhos padronizados (art. 480, III, “a”, da CNGC), que levarão 

etiquetas de identificação de acordo com a tarefa a ser executada ou a respectiva fase 

processual, nos termos do manual da metodologia e orientação da equipe de 

implantação. 

§ 4º As metas diárias e mensais de cada função/atividade deverão ser definidas em 

patamares produtivos e possíveis de serem executados, de acordo com as 

especificidades de cada unidade judiciária e os dados de produção média fornecidos 

pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

§ 5º A fixação e controle diário das metas e da produção da secretaria são de 

responsabilidade do gestor judiciário, sob a fiscalização do Juiz. No gabinete, a fixação 

das metas é de responsabilidade do respectivo Juiz, devendo-se observar a regra prevista 

no item anterior. 

§ 6º Ao gestor judiciário compete, diariamente, distribuir as tarefas entre os servidores 

da secretaria, de acordo com as respectivas funções, zelando pela divisão eqüitativa do 

serviço em quantidade e qualidade e pela observância da prioridade legal dos feitos em 

tramitação.  

§ 7º Compete, ainda, ao gestor judiciário, sem prejuízo de seus demais deveres de 

ofício:  

I - praticar os atos ordinatórios, com a possibilidade de designar servidor para auxiliá-

lo, impulsionando os feitos por certidão nos casos em que a lei autoriza;  

II - proceder à conferência da qualidade dos trabalhos realizados, evitando a ocorrência 

de erros, podendo designar servidor para auxiliá-lo; 
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III - cuidar da correta utilização do painel de gestão à vista;  

IV - gerenciar a secretaria, zelando da sua organização e adotando as providências 

necessárias ao atingimento das metas estabelecidas;  

V - agendar as reuniões para avaliação de resultados e tratamento de anomalias; 

VI - zelar dos móveis e equipamentos de informática;  

VII - direcionar os feitos em tramitação na secretaria, utilizando-se de folha de 

andamento processual na contracapa do processo;  

VIII - zelar pela aplicação e manutenção da metodologia, levando ao conhecimento do 

Juiz as questões que fugirem à sua alçada. 

§ 8º Serão realizadas reuniões trimestrais entre os servidores e o gestor judiciário; O 

Gestor judiciário e o Juiz da Vara e o Juiz Diretor do Foro e os demais juízes da 

respectiva comarca para avaliação de resultados e tratamento de anomalias.  

I – Das reuniões será lavrada ata, em modelo próprio, a ser assinada pelos presentes e 

arquivada na secretaria ou Diretoria do Foro, conforme o caso. 

§ 9º Na organização do gabinete deverão ser atendidas as seguintes regras gerais: 

I - Aplicação dos princípios da ferramenta da qualidade “5S”; 

II - manutenção dos processos em escaninhos padronizados, devidamente triados de 

acordo com a tabela sugerida no manual da metodologia, que poderá ser 

complementada pelo magistrado para atender às especificidades da Vara; 

III - Lançamento, na íntegra, de todos os despachos, decisões interlocutórias e 

sentenças, bem como dos termos de audiência, no sistema informatizado, resguardando-

se as hipóteses de segredo de justiça com o necessário sigilo; 

IV - O recebimento e a devolução de processos em carga devem ser realizados 

diariamente; 

V - Utilização do mobiliário padronizado fornecido pelo Tribunal de Justiça; 

VI - Separação dos processos urgentes daqueles que dependem de mero impulso ou de 

decisão de pouca complexidade, visando, na medida do possível, sua pronta solução e 

devolução à secretaria, evitando acúmulo.  

VII - Todo andamento de despacho, decisão e sentença lançado indevidamente no 

Sistema informatizado de acompanhamento processual só poderá ser cancelado. Não 

será mais possível, nem mesmo para o Supervisor do Sistema (Corregedoria), a 

exclusão de lançamentos indevidos. Para o cancelamento de um desses andamentos 

(despacho, decisão ou sentença), faz-se necessário alterar a situação do andamento para 
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CANCELADO, digitar a SENHA do magistrado e informar o MOTIVO do 

cancelamento.  

 

Julgamento Antecipado Parcial do Mérito 

 

§ 10. A produtividade do magistrado, para os efeitos do artigo 356, CPC, aferirá o ato 

judicial lançado como decisão interlocutória. 

Art. 483. O Desenvolvimento dos Recursos Humanos deverá ser obtido por meio da 

realização de cursos e treinamentos no âmbito da comarca, a serem viabilizados pelo 

Juiz Diretor do Foro por meio da Escola dos Servidores do Poder Judiciário. 

§ 1º Para realização dos treinamentos, deverá o Juiz Diretor selecionar instrutores dentre 

o pessoal do próprio Foro, ou solicitar a cooperação de outros órgãos ou entidades 

públicas, inclusive do Tribunal de Justiça. 

§ 2º Até o final do mês de fevereiro de cada ano, o Juiz Diretor deverá elaborar o 

“Cronograma Anual de Cursos”, de acordo com as necessidades da comarca, enviando 

cópia à Escola dos Servidores e arquivando o original na respectiva Coordenadoria ou 

Gerência Administrativa. 

§ 3º Nas comarcas com mais de uma Vara, o Juiz Diretor deverá elaborar o 

“Cronograma Anual de Cursos” levando em consideração as sugestões dos juízes de 

cada uma das Varas, que deverão ser por ele solicitadas. 

§ 4º Ao final de cada curso, serão conferidos certificados de conclusão aos participantes 

pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário.  

Art. 484. A Excelência no Atendimento deverá ser tida como prioridade nas secretarias, 

observando-se as seguintes regras gerais: 

I - atendimento padronizado, tanto ao telefone como pessoalmente, nos termos do 

manual da metodologia; 

II - preenchimento das fichas virtuais no sistema informatizado, visando o registro dos 

atendimentos e aferição da produtividade; 

III - destinação de ao menos um servidor exclusivamente para os atendimentos 

ordinários e outro para atendimentos urgentes, devidamente treinados, salvo não 

havendo recursos humanos disponíveis; 

IV - realização de atendimentos agendados, quando possível, na forma do sistema; 
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V - rigorosa observação da ordem de chegada, ressalvados os casos de prioridade legal, 

como de pessoas idosas e gestantes, ou de medidas urgentes; 

VI - manutenção nos balcões das secretarias e Diretorias de Foro de formulários 

destinados à realização de reclamações, conforme modelo aprovado pela Corregedoria. 

Art. 485. As fichas de atendimento virtual não deverão ser impressas, salvo nos casos 

de agendamento do atendimento, quando deverá ser fornecido o devido protocolo para a 

pessoa atendida. 

Art. 486. Não havendo recursos humanos suficiente e havendo necessidade, deverá o 

Gestor judiciário designar servidores de outras funções para atuarem como auxiliares no 

atendimento ao público, destinados ao atendimento de telefone, de medidas urgentes e 

visando evitar acúmulo de pessoas no balcão em horários de maior movimento. 

Art. 487. Como forma de aferir o nível de contentamento do público e dos servidores, 

bem assim constatar a necessidade de melhoria dos serviços, serão realizadas pelo Juiz 

Diretor do Foro, semestralmente, pesquisas de satisfação, consistentes na aplicação de 

questionários padronizados, conforme modelos aprovados pela Corregedoria, 

direcionados ao público em geral, ao público técnico (advogados, membros do 

Ministério Público e Defensoria, Procuradores etc) e aos servidores. 

Art. 488. As datas das pesquisas serão fixadas pelo Juiz Diretor, obedecida a 

periodicidade semestral, sendo os questionários disponibilizados nas secretarias, 

gabinetes, Diretoria e demais setores do Fórum, pelo prazo de 15 (quinze) dias, findo o 

qual, os questionários preenchidos serão analisados e estratificados, devendo ser 

adotadas as medidas necessárias à correção das falhas detectadas, à melhoria dos 

serviços e à implementação das sugestões julgadas apropriadas e convenientes. 

Art. 489. Os questionários e a estratificação da pesquisa serão devidamente arquivados 

na Diretoria do Foro e serão apresentados na primeira correição que for realizada pela 

Corregedoria, após o que os questionários poderão ser incinerados.  

Art. 490. A Motivação dos servidores envolvidos no processo de produção das 

secretarias será obtida através de mecanismos de criação de estímulos positivos e 

negativos. 

§ 1º Os estímulos positivos referem-se aos incentivos e vantagens atribuídas aos 

servidores mais produtivos, podendo consistir na concessão de licenças compensatórias, 

treinamentos, destaque nos quadros de gestão à vista, ofícios de elogio e outros que 

venham a ser instituídos, a serem conferidos nos termos do manual da metodologia. 
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§ 2º Os estímulos negativos referem-se às sanções disciplinares que podem ser aplicadas 

aos servidores improdutivos e/ou descomprometidos com o serviço. 

I – O descumprimento das normas, rotinas e práticas estabelecidas pelo Método 

ORDEM, inclusive o não atingimento reiterado e injustificado das metas de produção 

estabelecidas, configuram negligência e descumprimento do dever funcional de 

obediência às leis e regras regulamentares, puníveis nos termos da Lei Estadual 4.930, 

de 28/11/1985. 

II – Na forma do artigo 61, § 1.o, da Lei Estadual 4.930/85, compete a cada Juiz, 

independentemente de sindicância ou processo, aplicar as penalidades de advertência e 

censura relativamente às faltas cometidas nos processos sob sua direção e ao Juiz 

Diretor do Fórum nos demais casos. 

Art. 491. As normas, rotinas e práticas constantes do Manual do Método ORDEM, 

editado pela Corregedoria, são parte integrante das disposições desta Consolidação, 

devendo sua revisão e alteração serem aprovadas mediante Provimento do Corregedor-

Geral da Justiça que fará menção à versão anterior e à nova. 

Art. 492. Os casos não disciplinados nesta Consolidação e no Manual do Método 

ORDEM serão solucionados pelo Corregedor-Geral da Justiça ou por Juiz Auxiliar por 

ele designado.  

Art. 493. As licenças compensatórias já aferidas e adquiridas pelos servidores após a 

suspensão da Planilha Eletrônica poderão ser usufruídas nos termos do Manual do 

Método ORDEM, conforme cronograma estipulado por cada lotação, com os dados 

extraídos com base no relatório - Andamento por Produtor, existente no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual.  

Art. 494. A definição de metas a serem cumpridas pelos servidores, conforme dispõe do 

§ 4º, do art. 482, CNGC, permanece devendo ser feita com base na Tabela de Média de 

Produção, disponível no site da Corregedoria, no menu “Programas”, item Método 

ORDEM.  

Art. 495. Ficam suspensas novas aferições de licenças compensatórias até o 

desenvolvimento de novo sistema que, de forma automática, realize os cálculos de 

produtividade dos servidores das secretarias judiciárias.  

Art. 496. Os andamentos lançados indevidamente pela secretaria, no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual, serão CANCELADOS, procedendo-se à 
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alteração da situação do andamento para CANCELADO, digitar a SENHA do Gestor 

judiciário e informar o MOTIVO do cancelamento.  

Art. 497. Para o caso do lançamento indevido de andamentos de REDISTRIBUIÇÃO 

(215, 222, 386 e 387), deverá ser lançado o andamento 561 – Remessa indevida para 

redistribuição, o que automaticamente liberará o processo para lançamento de outros 

tipos de andamentos.  

Art. 498. Para o lançamento indevido do andamento “17 – Devolução de Carta 

Precatória para Comarca de Origem”, deverá ser lançado o andamento “560 – 

Devolução Indevida de Carta Precatória”.  

Art. 499. Os processos remetidos à segunda instância nos andamentos, “218 – Remessa 

dos Autos a 2ª Instância” e “150 – Recurso Remetido para as Turmas Recursais” serão 

automaticamente retirados do Relatório Estatístico da Vara e deverão permanecer neste 

andamento. Devolvidos à primeira instância, deverá ser lançado o andamento “83 – 

Retorno dos Autos à 1ª Instância”, o que reconduzirá o processo de volta ao estoque da 

Vara.  
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Seção 19 – Perícias 

 

Art. 500. A escolha de perito recairá sobre profissional de nível superior, devidamente 

inscrito no órgão de classe, o qual comprovará sua habilitação por meio de certidão da 

respectiva entidade, ou carteira de identificação do respectivo Conselho. 

Parágrafo único. O juiz deve observar, na nomeação dos peritos, as normas 

administrativas do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 233/2016), as normas e o 

cadastro efetuado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Art. 501. As perícias criminalísticas, de medicina legal, de odontologia legal e os 

serviços de identificação civil e criminal serão efetuadas pela Perícia Oficial e 

Identificação Técnica – POLITEC do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 83 

da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional 33/2005.  

§ 1º As consultas de laudos de medicina e de odontologia legal serão realizadas por 

meio do Sistema POLITEC On line, disponível no link: 

https://portal.seguranca.mt.gov.br/politec-online.  

§ 2º O cadastramento deverá ser solicitado pelos magistrados por mensagem eletrônica 

(e-mail: politeconline@tj.mt.gov.br) dirigida ao Gabinete da Corregedoria-Geral da 

Justiça, o qual exercerá a função Máster no sistema informatizado estabelecido pela 

Politec.  

§ 3º Serão encaminhados ao e-mail do solicitante os Termos de Compromisso de 

Acesso e de Responsabilidade e Sigilo, os quais deverão ser preenchidos, assinados e 

devolvidos ao endereço eletrônico requerido (politeconline@tj.mt.gov.br), para 

efetivação do cadastro no referido Sistema”.  

§ 4º O Gestor judiciário do Juízo, havendo despacho judicial para a realização de perícia 

médica, após o agendamento da data do exame, deverá expedir mandado de intimação 

pessoal ao periciando e ao seu responsável legal, em casos de tutela e curatela, ou ao 

responsável pela sua custódia, em caso de réu preso.  

§ 5º O perito poderá ter vista dos autos fora da secretaria por prazo fixado pelo Juiz 

quando de sua nomeação e para elaboração do laudo.  

Art. 502. Nas comarcas onde não houver profissional habilitado para a realização de 

perícias técnicas ou científicas, após a consulta ao órgão da classe e certificada tal 

circunstância nos autos, a indicação e a nomeação passará a ser de livre escolha do Juiz. 
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Art. 503. Por ocasião da apresentação do laudo, planta, avaliação, parecer ou outro 

trabalho de engenharia, arquitetura ou agronomia, juntamente com o serviço realizado, 

deverá ser exigida do profissional a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em 

se tratando de engenheiros, arquitetos e agrônomos, sujeitos às Leis 6.496/77 e 

5.194/66. 

Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar 

em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade 

econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito 

prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente 

após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes. 

§ 1º Em casos excepcionais, atendendo a requerimento fundamentado do experto, o Juiz 

poderá autorizar o levantamento antecipado de até 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários depositados, para fazer face aos custos iniciais com a perícia.  

§ 2º Os peritos somente serão convocados a prestar declarações em Juízo para 

responderem a quesitos suplementares, previamente apresentados por escrito (artigo 

477, § 3º, do CPC), evitando-se sua convocação como testemunha. 

§ 3º Quando a natureza do fato permitir, a perícia poderá consistir na inquirição pelo 

Juiz de especialista, sobre ponto controvertido da causa que demande especial 

conhecimento científico ou técnico, na forma do artigo 464, § 3º, do CPC.  

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das 

especificidades e particularidades da causa. 

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência 

judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de 

ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de 

Justiça para tal finalidade. 

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, 

pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas. 

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados 

pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a 

indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional 

particular.  
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III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou 

aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de 

prova, salvo se a perícia for indispensável. 

IV – Nas nomeações de peritos para realização de trabalhos sujeitos ao pagamento de 

honorários pelas partes, deverão ter preferência aqueles profissionais que aceitarem as 

nomeações que lhes forem feitas em processos de assistência judiciária gratuita. 

Art. 505. Caberá ao Juiz da Comarca ou Vara onde tramita o processo, encaminhar o 

periciando a uma das instituições conveniadas, para realização da perícia. 

Parágrafo único. O encaminhamento será precedido de contato do Juízo com uma das 

Instituições conveniadas, escolhida preferencialmente entre as que se localizam na 

mesma região da comarca. 

Art. 506. Nos processos cíveis, salvo nas hipóteses de justiça gratuita, o provimento das 

despesas dos atos processuais requeridos pelas partes, ou determinados de ofício, 

obedecerá ao disposto nos artigos 82 e seguintes do CPC, cabendo às partes supri-las. 

 

Da Nomeação de Perito Médico nos Processos da Justiça Gratuita, nas Comarcas 

onde não Exista Perito Oficial 

 

Art. 507. Recomendar aos Juízes que, para salvaguardar a defesa dos necessitados e os 

princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação 

jurisdicional, nomeiem médicos como peritos sempre que verificarem nos casos 

concretos a necessidade da realização de perícia nessa área e a impossibilidade de sua 

realização por perito oficial.  

§ 1º Para facilitar o procedimento de nomeação e agilizar o serviço judiciário nas 

Comarcas onde não exista perito oficial, o Juiz poderá cadastrar médicos interessados 

no desempenho dessa atribuição.  

I – O requerimento de cadastro será feito pelo profissional, devendo constar:  

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; 

b) o endereço profissional; 

c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; 

d) a área de atuação, destacando sua especialidade. 

II – A nomeação do perito deverá, dentro do possível, respeitar um sistema de rodízio 

sequenciado entre os profissionais cadastrados, evitando-se privilégios.  
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§ 2º No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários periciais devidos ao 

médico, levando em conta a Resolução 233, Conselho Nacional de Justiça.  

§ 3º Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor 

do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 

§ 4º De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado.  

Art 508. A realização de perícia nos termos desta seção é totalmente gratuita, vedada ao 

médico perito nomeado cobrar honorários periciais ou quaisquer outros valores do 

beneficiário da Justiça Gratuita.  

Art. 509. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração 

instituída:  

I – realizar a perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-

profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 

II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. 

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações elencadas no caput deste artigo 

importará na substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.  

Art. 510. A cada semestre, o Juiz enviará à Corregedoria-Geral da Justiça relatório 

informando a quantidade de processos em que foi necessária a nomeação de perito nas 

áreas da Medicina, Psicologia e Serviço Social bem como os honorários fixados. 

Art. 511. As normas desta seção aplicam-se também aos casos em que se fizer 

necessária a realização de perícia nas áreas da Psicologia e do Serviço Social, aplicando, 

na fixação dos honorários, as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (Res. 

233/2016) e, subsidiariamente, as tabelas baixadas pelo Conselho Federal de Psicologia 

e pelo Conselho Federal de Serviço Social ou pelos órgãos regionais de representação.  
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Seção 20 – Penhora On-line 

 

Art. 512. Não havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 523 e 829 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, requisitará do 

Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome do executado, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor 

indicado na execução.  

§ 1º A ordem judicial de bloqueio deverá, obrigatoriamente, indicar o número do 

Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do 

devedor. 

§ 2º Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer no gabinete do juiz até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. 

§ 3º Os processos em que haja bloqueio de valores em mais de uma conta, terão 

prioridade de tramitação, devendo ser utilizada identificação visível (tarja vermelha), 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais desbloqueios. 

§ 4º Sempre que possível, a parte que requerer o bloqueio indicará a instituição 

financeira ou agência em que o devedor possui ativos financeiros. 

Art. 513. O acesso dos magistrados ao Sistema Bacen Jud 2.0 será feito por intermédio 

de senha pessoal e intransferível, após o cadastramento efetuado pelo Master do TJ. 

Parágrafo único. O magistrado cadastrado na primeira versão do sistema não necessita 

proceder a novo cadastramento, bastando a atualização da senha. 

Art. 514. Observados os critérios e limites de atuação inerentes ao próprio convênio, 

também podem ser cadastrados servidores indicados pelos magistrados, mas somente a 

senha destes permitirá o bloqueio e o desbloqueio de contas correntes e de aplicações 

financeiras. 

§ 1º O cadastramento deve ser solicitado pelos magistrados por mensagem eletrônica (e-

mail: bacenjud@tj.mt.gov.br) dirigida ao Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça, o 

qual exercerá a função Master no sistema informatizado estabelecido pelo Banco 

Central do Brasil. 

§ 2º A observância dos prazos estabelecidos pelo Banco Central para alteração, 

renovação e cadastramento de senhas para operacionalização do sistema Bacen Jud, é de 

responsabilidade do magistrado e será fiscalizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

juntamente com o relatório estatístico de produção mensal. 
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§ 3º O relatório sobre a utilização do sistema Bacen Jud, a que se reporta o parágrafo 

antecedente, deverá registrar qual o status da senha cadastrada (se ativa; bloqueada ou 

vencida), assim como a quantidade de ordens judiciais de bloqueio emitidas, 

identificando quantas foram eficazes, quantas não lograram êxito algum e quantas 

apenas bloquearam ativos, sem atingir o montante exequendo, apontando, ainda, os 

eventuais problemas identificados na utilização da ferramenta eletrônica. 

Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o magistrado, utilizando-se 

de procedimento próprio disponível no sistema Bacen Jud, determinará a transferência 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854). 

§ 1º Realizado o bloqueio de numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição 

financeira”, a opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a agência onde 

é movimentada a Conta Única. 

§ 2º Finalizada essa fase do procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao 

magistrado da transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; partes; valor 

da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, possibilitando a identificação 

do depósito. 

§ 3º Se as agências bancárias obstarem, por qualquer modo, o cumprimento das ordens 

judiciais de bloqueio e/ou de transferência, o Juiz adotará as providências cabíveis e 

necessárias, inclusive de natureza penal, se for o caso, comunicando o fato à 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 516. Os embargos do devedor não inibirão a penhora, via Bacen Jud, salvo se o 

Juiz aceitar outra garantia à execução, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do 

CPC). 

Art. 517. A decisão que determinar a realização da penhora on line, deverá ser lançada 

no sistema informatizado de tramitação processual, com o status “sigiloso”, até que se 

confirme o bloqueio judicial, evitando que o devedor tenha ciência da ordem de 

constrição antes que ela seja operacionalizada. 
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Art. 518. O levantamento de valores penhorados, antes de finalizado o procedimento 

executório, deve ser apreciado com prudência e cautelas cabíveis à hipótese, observadas 

as prescrições legais. 

Art. 519. Os magistrados e servidores cadastrados no “Sistema Bacen Jud” deverão 

observar os prazos e recomendações constantes do regulamento do Bacen Jud 2.0, 

acessível no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), no ícone “Sistema 

Financeiro”, a Resolução 61/2008, Conselho Nacional de Justiça, assim como as 

normas da CNGC. 
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Seção 21 – Da Gravação de Audiências 

 

Art. 520. Nas audiências criminais, salvo impossibilidade material momentânea, 

devidamente anotada em ata, o registro dos depoimentos do investigado, do indiciado, 

do ofendido e das testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação 

magnética (mídia eletrônica digital) ou técnica similar, inclusive audiovisual. 

§ 1º Conforme expressamente autorizado pelo art. 405, § 2º do CPP, na redação que lhe 

deu a Lei Federal n. 11.719/2008, havendo registro audiovisual das audiências, será 

encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.  

§ 2º Também nas audiências cíveis, o uso dos equipamentos de gravação audiovisual 

deve ser adotado como regra, aplicando-se a mesma medida do juízo criminal com 

relação a desobrigação de transcrição dos atos gravados.  

§ 3º O registro fonográfico ou audiovisual das audiências aplica-se à prova oral, às 

alegações das partes e às decisões nelas proferidas, inclusive sentença. 

§ 4º A utilização da gravação das audiências por meio eletrônico dependerá da 

existência de equipamento adequado que permita reprodução de razoável qualidade, 

fornecido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Juiz. 

§ 5º Os depoimentos serão colhidos pelo sistema de datilografia ou digitação, quando 

ocorrer qualquer causa impeditiva do registro audiovisual da audiência, bem como 

poderá o juiz dispensar a gravação digital nos casos em que a adoção do sistema não 

resultar em proveito da celeridade processual.  

§ 6º No cumprimento de carta precatória, rogatória ou de ordem, é de livre a adoção do 

sistema de gravação digital, não havendo necessidade de degravação no juízo 

deprecado.  

§ 7º Na carta precatória não se fará menção à adoção ou não do sistema no juízo 

deprecante, ao qual competirá dispensar a degravação ou determiná-la, ao crivo do 

respectivo juiz, providenciando-a por meio de recursos humanos e técnicos que estão à 

sua disposição.  

§ 8º O juízo deprecado devolverá os autos de carta precatória acompanhados do CD-

ROM, contendo os atos registrados, competindo ao juízo deprecante providenciar cópia 

do disco (CD-segurança ou DVD-segurança).  

§ 9º No juízo deprecado será mantido pelo prazo de seis meses, contados da baixa da 

precatória, arquivo digital dos atos realizados, em CD ou DVD, no qual poderão ser 
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coligidos atos de diferentes cartas precatórias, dispensada a duplicação a que se refere o 

§ 6º do art. 522 da CNGC.  

§ 10. Em situações excepcionais, para a preservação da honra, da imagem e da 

intimidade do depoente, ou na hipótese do art. 217, do Código de Processo Penal, o 

magistrado poderá, fundamentadamente, autorizar que o registro seja feito apenas em 

áudio, ou, em último caso, na forma tradicional. 

§ 11. É vedado o registro fonográfico ou audiovisual de depoimento quando for 

necessária a preservação da identidade do depoente (Lei 9.807/1999).  

§ 12. Autoriza-se a gravação em áudio, se utilizado efeito de distorção de voz.  

§ 13. O registro das manifestações de advogados, promotores e juízes, tais como 

alegações finais, pareceres, contraditas, requerimentos, decisões e sentenças, deverá ser 

feito por qualquer meio idôneo de gravação, em especial, o audiovisual.  

Art. 521. A utilização do registro fonográfico ou audiovisual será documentada por 

termo de audiência, devidamente assinado pelo Juiz e pelos presentes à audiência, a ser 

juntado aos autos, onde constarão os seguintes dados: 

I - data da audiência; 

II - nome do Juiz que a preside; 

III - local do ato; 

IV - identificação das partes e seus representantes, e a presença ou ausência para o ato; 

V - se for o caso, a presença dos representantes do Ministério Público ou da Defensoria 

Pública; 

VI - ciência prévia das partes quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado 

e sobre a utilização do registro fonográfico ou audiovisual, com a advertência acerca da 

vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao 

processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação 

processual (art. 20, da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil).  

VII - breve resumo dos fatos ocorridos na audiência, com suas principais ocorrências, a 

ordem de produção da prova oral colhida e as decisões proferidas, inclusive a sentença, 

devendo, neste último caso, constar, necessariamente, do termo de audiência o 

dispositivo do julgado. 

§ 1º As testemunhas assinarão termo de comparecimento, no qual constará a tomada de 

compromisso. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 188 de 703



§ 2º Ao serem mostrados ao depoente ou interrogando documentos constantes do 

processo, é necessária a referência ao número da folha em que se encontram juntados.  

§ 3º Durante a audiência, os microfones precisam estar próximos às pessoas que os 

utilizam, visando evitar omissões na captação.  

§ 4º O juiz, ao passar a palavra para o promotor ou para as partes, deverá fazê-lo em voz 

alta. Sendo mais de um réu, deverá nominar qual deles a defesa representa, visando a 

uma correta identificação dos interlocutores.  

Art. 522. As declarações colhidas mediante utilização do sistema de gravação 

audiovisual ou fonográfica devem ser registradas, de forma padronizada e sequencial, 

em CD-ROM não-regravável ou em DVD-ROM não regravável, que acompanhará os 

respectivos autos, devendo ser organizados da seguinte forma: 

I - para cada depoimento corresponderá um arquivo distinto, identificado pelo nome da 

pessoa ouvida e data da audiência, devendo os depoimentos ser gravados em ordem 

sequenciada, no mesmo disco, até o limite de sua capacidade de armazenamento; 

II - o CD-ROM ou o DVD-ROM será identificado pela numeração dos autos, escrita 

com caneta apropriada, facultando-se ao Juiz e às partes assiná-lo; 

III - o CD-ROM ou o DVD-ROM gravado será juntado aos autos, na seqüência 

imediatamente seguinte ao termo de audiência, armazenado em invólucro apropriado. 

IV - havendo necessidade de gravação dos depoimentos em mais de um disco, este será 

identificado da mesma forma que a descrita no item b, acrescentando o numeral romano 

a que corresponde (ex: II, III etc).  

§ 1º Para segurança dos dados, a unidade judiciária promoverá, até o primeiro dia útil de 

cada mês, cópia de todas as gravações do mês anterior, em CD-ROM ou DVD-ROM 

(CD-segurança ou DVD-segurança), que deverá ser mantida separada dos autos, em 

local seguro.  

§ 2º Não será permitida a retirada do CD-segurança ou DVD-segurança da serventia, 

quando da carga dos autos aos procuradores das partes.  

§ 3º No CD-segurança ou DVD-segurança, a critério do juízo, poderão ser gravados 

depoimentos de feitos distintos, unificando os arquivos armazenados na secretaria do 

juízo. Os depoimentos de um mesmo processo deverão ser reunidos em uma única 

pasta, gravada na mídia, identificada pelo tipo de feito, número do registro e, sendo 

carta precatória, rogatória ou de ordem, juízo deprecante.  
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§ 4º A critério do juiz, o uso das mídias de segurança poderá ser separado por tipo de 

feito, para facilitar as buscas (ex.: processos, cartas precatórias etc).  

§ 5º Saturada a capacidade de armazenamento, a mídia de segurança será encerrada, 

lançando-se na etiqueta e na capa, a data e assinatura do juiz.  

§ 6º Optando pelo armazenamento conjunto de atos de diferentes processos em uma 

mesma mídia, a secretaria do juízo deverá duplicar a cópia de segurança (com o mesmo 

número de série), diante da possibilidade de falha ou deterioração da mídia.  

Art. 523. Faculta-se às partes, a terceiros intervenientes, ao Ministério Público e ao 

assistente de acusação, conforme o caso, requerer, a qualquer momento, que a secretaria 

do Juízo faça cópia dos registros fonográficos ou audiovisuais de audiências, 

apresentando o indispensável CD-ROM, DVD-ROM ou Pen Drive junto com o 

requerimento, respeitada a vedação de divulgação constante no art. 521, VI, da CNGC.  

§ 1º A parte, ou seu advogado, assinará Termo de Recebimento da cópia gravada, em 

que se responsabilizará pelo material e seu uso exclusivo para fins processuais.  

§ 2º Em sendo possível, a requerimento das partes, pode o Juiz determinar que seja 

remetida a gravação da audiência no endereço eletrônico credenciado no Poder 

Judiciário. 

Art. 524. Não haverá transcrição total ou parcial de declarações registradas na gravação 

eletrônica da audiência, salvo nas hipóteses dos artigos 460, § 1º do CPC e 475, 

parágrafo único do CPP.  

§ 1º O termo de transcrição, a ser juntado nos autos, será elaborado por servidor da 

secretaria do Juízo, que certificará corresponder a reprodução aos termos das 

declarações registradas no sistema de gravação, intimando-se as partes para 

apresentarem impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de conferência, não tiverem sido apontados erros na 

transcrição, o Gestor Judicial certificará nos autos a inexistência de impugnações.  

§ 3º Não havendo impugnação, o Gestor Judicial certificará a ocorrência; havendo, 

designará dia e hora para que os registros sejam exibidos, intimando-se as partes para o 

respectivo ato.  

§ 4º O impugnante deverá detalhar o objeto de seu inconformismo, indicando a 

expressão escrita que entenda não corresponder ao conteúdo gravado, bem como o que 

deveria estar transcrito, sob pena de indeferimento. 
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§ 5º Depois da reprodução da gravação em áudio ou vídeo, será lavrado termo onde se 

registrará o seu conteúdo, e será resolvida a impugnação oposta, saindo as partes cientes 

da decisão, restabelecendo, se for o caso, a contagem dos prazos processuais. 

§ 6º A oferta de impugnação não suspenderá o curso dos prazos processuais, exceto os 

de eventuais recursos, ou quando a transcrição for, a critério do Juiz, condicionante à 

realização de outro ato processual. 

I – O juiz poderá indeferir o pedido de transcrição, se ela for evidentemente 

desnecessária para a compreensão dos fatos registrados.  

II – As despesas com a transcrição serão suportadas por aquele que a requerer.  

§ 7º Constatada eventual falha na gravação ou deficiência quanto à percepção do 

registro, em sendo necessária, poderá ser designada audiência de reinquirição, total ou 

parcial. 

Art. 525. Sempre que possível, deverá o Juiz sentenciar os autos na própria audiência 

em que for realizada a gravação eletrônica, observando, nesse caso, no art. 521, VII, da 

CNGC. 

Art. 526. Nos Juizados Especiais, havendo recurso, as partes poderão requerer a 

transcrição da gravação, sob as expensas do juízo até que seja editada lei alterando a 

tabela de custas dos atos judiciais.  

§ 1º Nas Varas Cíveis e Criminais, havendo recurso, a decisão recorrida e/ou os 

depoimentos gravados serão remetidos à Central de Degravação dos atos praticados na 

1ª e na 2ª Instância, conforme Provimento nº 08/2010-CM, se houver necessidade.  

§ 2º O juiz poderá adotar outras providências que entender convenientes, em razão do 

rito processual aplicável, não só para preservar a segurança do sistema, como também 

garantir a aplicação dos princípios da celeridade, do contraditório e da ampla defesa.  

Art. 527. Os arquivos de gravação serão mantidos até o trânsito em julgado da sentença 

ou até o final do prazo para propositura de ação rescisória ou revisão criminal. 

Parágrafo único. As sentenças gravadas não serão eliminadas, equiparando-se este 

registro, para todos os fins, ao do Livro de Registro de Sentença. 
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Seção 22 – Da Racionalização de Atos e Procedimentos Processuais na Justiça de 1ª 
Instância do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 528. Os autos de processo e as ordens judiciais específicas serão rigorosamente 

cumpridos pelos Gestores Judiciários que atuam nas Varas Judiciais e nas Unidades dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, observando-se o seguinte: 

 

Dos Carimbos 

 
§ 1º Os carimbos atualmente lançados nas diversas folhas dos processos em andamento 

na Justiça de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, incluindo os feitos de 

rápida tramitação, deverão ser substituídos por folhas de movimentação de atos 

processuais criadas para essa finalidade, conforme os padrões estabelecidos nos anexos 

I, II e IV desta seção.  

§ 2º Os Carimbos de vista, remessa e de recebimento não necessitam ser preenchidos no 

Sistema informatizado de acompanhamento processual, mantendo-se, entretanto, 

registrados na Folha de Movimentação de Processos de que trata o Anexo I e lançado o 

código do andamento no referido sistema.  

§ 3º Na coluna “Destinatário”, tratando-se de Promotor e Defensor Público, será 

utilizado apenas o nome da instituição. Sendo destinatário o advogado das partes, 

deverá ser anotado o número da OAB.  

§ 4º O registro dos atos processuais referidos neste artigo deve ser obrigatoriamente 

lançado, na íntegra, no sistema informatizado Apolo, conforme Anexo I. 

 

Das Certidões 

 
Art. 529. O comparecimento do reeducando/beneficiário será registrado no formulário 

de Certidão de Controle de Comparecimento (Anexo IV), lançando no sistema 

informatizado o código do andamento correspondente, sem necessidade de 

preenchimento do carimbo.  

§ 1º Havendo mudança de endereço ou atividade laboral, deverá ser certificado nos 

autos e no sistema informatizado, utilizando o código do andamento correspondente, 

anotando-se no formulário de Certidão de Controle de Comparecimento (Anexo IV) o 

número da folha em que se encontra a respectiva certidão.  
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§ 2º As informações referentes aos registros de transação penal, suspensão condicional 

do processo, suspensão da pena, lançamento do nome do réu no rol de culpados, bem 

como outros registros obrigatórios, deverão ser lançados também no sistema 

informatizado Apolo.  

Art. 530. As certidões de envio ao Diário da Justiça Eletrônico - DJE geradas 

automaticamente pelo Sistema informatizado de acompanhamento processual devem ser 

impressas, encartadas aos autos e numeradas da seguinte forma:  

I – decisões, despachos e sentenças - pela assessoria do magistrado; 

II – impulsionamentos por certidão - pelo gestor judiciário.  

Parágrafo único. As certidões de envio e publicação no Diário da Justiça Eletrônico – 

DJE de editais, despachos, decisões, sentenças e impulsionamentos por certidão devem 

ser geradas automaticamente pelo Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, impressas, encartadas e numeradas aos autos pelo servidor responsável pela 

Matéria Imprensa.  

 

Da Juntada de Peças Processuais 

 

Art. 531. O controle da juntada de peças processuais, (petições, contestações, defesas 

prévias, reconvenções, recursos, alegações finais, embargos, laudos, mandados, cartas 

precatórias, avisos de recebimento, alvarás de soltura, salvo-conduto, antecedentes 

criminais, comprovantes de publicação de edital, dentre outras) será feito na folha de 

controle de juntada de peças, contendo colunas para as seguintes anotações: 

I – data da juntada;  

II – identificação da peça; 

III – destinatário, para o caso de juntada de AR; 

IV – número das folhas referente às peças juntadas/observação;  

V – assinatura e matrícula do Gestor/Servidor. 

Parágrafo único. O registro dos atos processuais referidos no item anterior deve ser 

obrigatoriamente lançado, na íntegra, no sistema informatizado Apolo, conforme Anexo 

III. 
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Dos Documentos Expedidos 

 

Art. 532. Os documentos expedidos serão gravados, na íntegra, no sistema 

informatizado de acompanhamento processual, após a conferência pelo gestor judiciário 

e armazenados em banco de dados especialmente criados para esse fim, bem como 

juntar uma cópia do expediente nos autos. 

§ 1º O sistema informatizado de acompanhamento processual deverá disponibilizar na 

tela, abaixo do andamento do processo, ferramenta que permita a visualização dos 

documentos expedidos em cada processo.  

§ 2º Antes de confirmar no sistema informatizado de acompanhamento processual o 

andamento relativo ao documento, o gestor judiciário deverá proceder à conferência da 

qualidade, assinando o expediente.  

§ 3º Após a instalação da versão do sistema informatizado de acompanhamento 

processual com certificação digital, durante a tramitação do processo, se houver 

necessidade do encarte da cópia de um documento expedido, o sistema deverá emitir, no 

momento da sua impressão, a informação de quem o assinou digitalmente. 

§ 4º Nos casos de processos redistribuídos às comarcas de outros Estados, que não têm 

acesso ao sistema informatizado de acompanhamento processual, o gestor judiciário 

deverá retirar da pasta as cópias dos documentos expedidos ou imprimi-las, juntando-as 

ao processo, certificando e remetendo os autos ao Juízo competente. 

 

Do Encarte dos Formulários 

 

Art. 533. Os formulários referidos nesta seção deverão ser encartados nos feitos 

distribuídos, a partir da vigência desta norma, entre a capa do processo e a petição 

inicial ou denúncia, numerados como parte integrante dos autos e assinados, 

obrigatoriamente, pelo gestor, na seguinte ordem:  

Processo cível: 

I – Movimentação do Processo – fls. 02 e 02-verso (Anexo I), em cujo formulário 

constarão as legendas (Códigos dos Atos) “V = Vista”; “REM = Remessa” e “C = 

Carga”, sendo que a última coluna “rubrica/gestor/escrevente” passará a ser ” data de 

recebimento”;  
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II – Juntada de Peças – fls. 03 e 03-verso (Anexo II).  

 

Processo criminal: 

I – Movimentação do Processo – fls. 02 e 02-verso (Anexo I), em cujo formulário 

constarão as legendas (Códigos dos Atos) “V = Vista”; “REM = Remessa” e “ C = 

Carga ”, sendo que a última coluna “rubrica/gestor/escrevente” passará a ser ” data de 

recebimento”;  

II – Juntada de Peças – fls. 03 e 03-verso (Anexo II); 

III – Certidão de Controle de Comparecimento – (Anexo IV) que substituirá os anexos 

“Certidão de Registro de Pena (Anexo IV)” e “Controle de Comparecimento” (Anexo 

IV), com as legendas: “Data”, “Assinatura”, “Mudança de Endereço = Sim e Fls.”, 

“Mudança de Atividade Laboral = Sim e Fls.”, ”Servidor = Rb e Mat.” E será encartada, 

se necessário, na sequência do último formulário, com a numeração da página 

antecedente acrescida da letra “a”.  

§ 1º Nos processos já em andamento, os formulários deverão ser encartados, na medida 

em que surgir a necessidade da prática de qualquer ato processual, devendo as folhas 

também ser numeradas com o número 01, acrescidas de letras. 

§ 2º Caso uma folha não seja suficiente até o arquivamento definitivo do processo, 

deverá ser usado idêntico formulário, com o mesmo número, acrescentando-se letras, p. 

ex.: Movimentação do Processo – fls. 02 - Movimentação do Processo – fls. 02-A. 

 

Do Registro dos Atos Processuais 

 

Art. 534. Não se fará o preenchimento do Carimbo de Autuação e Registro, no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual e no documento constante do Anexo I do 

Provimento nº 65/2007-CGJ, com permanência do seu registro, apenas, no Rol dos 

Andamentos Processuais (Código 282).  

§ 1º As folhas de Controle devem ser assinadas pelo gestor judiciário no momento da 

conferência da qualidade mencionada no caput deste artigo, sendo obrigação de todos 

os servidores a responsabilidade pela conferência minuciosa de referidas peças, quando 

da retirada e devolução dos autos à secretaria.  

§ 2º O recibo de documentos firmado nos autos deverá ser certificado sempre na última 

folha do processo, com a assinatura de quem recebeu.  
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Dos Procedimentos de Racionalização nos Processos de Rápida Tramitação 

 

Art. 535. Nos processos redistribuídos a outras Varas e/ou Comarcas deste Estado, e 

que já contiverem os anexos instituídos pelo Prov. 65/2007/CGJ, não serão encartados 

novos formulários, devendo os atos ser registrados nas folhas de movimentação de atos 

processuais já existentes. 

 

Baixa de Processos na Secretaria 

 

Art. 536. Nas comarcas onde foi ou será implementado o programa de Gerenciamento 

de Rotinas - Gestão de Processo de Trabalho, em cumprimento à Meta 5 do CNJ, 

determinar que as baixas dos processos sejam efetuadas pelas secretarias por meio dos 

códigos próprios, quais sejam: código 16, 17, 323, 386 e 387, onde o sistema 

automaticamente gerará a data de encerramento do processo, sendo desnecessário o 

envio à Central de Distribuição, objetivando a celeridade na baixa de estoque 

processual.  

Art. 537. No caso de arquivamento de processo com pendência de custa processual, 

deverá promover a intimação do § 1º, do art. 351, da CNGC, fazer a remessa, 

obrigatoriamente, dos autos ao distribuidor para fazer as anotações devidas no sistema.  
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Seção 23 – Da Prioridade na Tramitação de Processos  

 

Art. 538. Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte 

ou interessado: 

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); 

II - pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental; 

III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de acidente de 

trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 

neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nofropatia grave, hepatopatia 

grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por 

radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose) ou 

outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 

doença tenha sido contraída após o início do processo. 

Art. 539. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua 

condição, deverá requerê-lo ao Juízo competente, que determinará à secretaria as 

providências a serem cumpridas. 

§ 1º Deferida a prioridade, os autos serão identificados com duas tarjas amarelas em seu 

dorso, de modo a evidenciar sua tramitação prioritária. 

§ 2º A designação de audiências, bem como a prolação de despachos, decisões ou 

sentenças terão caráter prioritário sobre os demais processos que não gozem do 

benefício ora estabelecido. 

§ 3º Devem os Gestores Judiciais das varas, bem como os Oficiais de Justiça: 

I - Observar o prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos autos 

à apreciação do Juiz de Direito competente, quando necessária a conclusão dos autos, 

bem como para remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, se for 

o caso; 

II - Expedir os documentos necessários para cumprimento da ordem judicial, tais como 

mandados, cartas precatórias, intimações etc., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quando outro menor não for fixado pelo magistrado; 
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Art. 540. O cumprimento dos mandados provenientes de tais processos será realizado 

em regime de urgência, devendo o Oficia de Justiça fazê-lo no prazo máximo de cinco 

dias, quando outro menor não for fixado pelo Juiz que preside o feito. 

Art. 541. O descumprimento deste poderá ensejar a instauração de procedimento 

administrativo para apuração de responsabilidade. 

 

Dos Processos de Natureza Coletiva 

 

Art. 542. Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, que tratam a respeito de: 

I - interesses difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos 

termos do art. 81, parágrafo único, I, do Código de Defesa do Consumidor; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 

com a parte contrária por uma relação jurídica base, nos termos do art. 81, parágrafo 

único, II, do Código de Defesa do Consumidor;  

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum, nos termos do art. 81, parágrafo único, II, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Art. 543. Os interessados na obtenção do benefício deverão requerê-lo ao Juízo 

competente, que determinará à secretaria as providências a serem cumpridas. 

§ 1º Deferida a prioridade, os autos serão identificados com uma tarja verde e uma 

amarela em seu dorso, de modo a evidenciar sua tramitação prioritária, conforme art. 

347, CNGC.  

§ 2º A designação de audiências, bem como a prolação de despachos, decisões ou 

sentenças terão caráter prioritário sobre os demais processos que não gozem do 

benefício ora estabelecido. 

Art. 544. Devem os gestores judiciais das varas, bem como os oficiais de justiça: 

I - observar o prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos autos 

à apreciação do Juiz de Direito competente, quando necessária a conclusão dos autos, 

bem como para remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, se for 

o caso; 
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II - expedir os documentos necessários para cumprimento da ordem judicial, tais como 

mandados, cartas precatórias, intimações etc., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quando outro menor não for fixado pelo magistrado. 

Parágrafo único. O cumprimento dos mandados provenientes de tais processos será 

realizado em regime de urgência, devendo o oficial de justiça fazê-lo no prazo máximo 

de cinco dias, quando outro menor não for fixado pelo Juiz que preside o feito. 

Art. 545. O descumprimento desta poderá ensejar a instauração de procedimento 

administrativo para a apuração de responsabilidade. 

 

Dos Processos Decorrentes da Prática de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher 

 

Art. 546. Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006. 

Art. 547. Os interessados na obtenção do benefício deverão requerê-lo ao Juízo 

competente, que determinará à secretaria as providências a serem cumpridas. 

§ 1º Deferida a prioridade, os autos serão identificados com uma tarja azul e uma 

vermelha em seu dorso, de modo a evidenciar sua tramitação prioritária, conforme art. 

347, CNGC. 

§ 2º A designação de audiências, bem como a prolação de despachos, decisões ou 

sentenças terão caráter prioritário sobre os demais processos que não gozem do 

benefício ora estabelecido. 

Art. 548. Devem os gestores judiciais das varas, bem como os oficiais de justiça: 

I - observar o prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos autos 

à apreciação do Juiz de Direito competente, quando necessária a conclusão dos autos, 

bem como para remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, se for 

o caso; 

II - expedir os documentos necessários para cumprimento da ordem judicial, tais como 

mandados, cartas precatórias, intimações, etc., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quando outro menor não for fixado pelo magistrado. 
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Parágrafo único. O cumprimento dos mandados provenientes de tais processos será 

realizado em regime de urgência, devendo o oficial de justiça fazê-lo no prazo máximo 

de cinco dias, quando outro menor não for fixado pelo Juiz que preside o feito. 

Art. 549. O descumprimento desta poderá ensejar a instauração de procedimento 

administrativo para apuração de responsabilidade. 

 

Da Prioridade na Tramitação De Inquéritos e Processos Criminais em que 

Figurem Indiciado, Acusado, Vítima ou Réus Colaboradores, Vítima ou 

Testemunha Protegidas, nos Termos da Lei Nº 9.807/1999, Atualizada pela  

Lei nº 12.483/2011 

 

Art. 550. Determina que os magistrados imprimam prioridade na tramitação de 

inquéritos e processos criminais que figurem indiciado, acusado, vítima ou réu 

colaboradores, vítima ou testemunha protegidas, nos termos da Lei 9.807/1999, 

atualizada pela Lei 12.483/2011. 

Art. 551. Os inquéritos e processos criminais que se enquadram nos termos do artigo 

anterior deverão ser assinalados no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, em campo próprio, o que servirá para a criação de indicadores, os quais 

serão auditados pela Corregedoria-Geral da Justiça e gerarão alertas para as secretarias e 

gabinetes respectivos. 

Parágrafo único. Nas capas dos processos físicos serão fixadas duas tarjas verdes 

quando da autuação para melhor visualização nos escaninhos. 
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Seção 24 – Do Envio de Portarias e Ordens de Serviços Baixados pelos Juízes  

 

Art. 552. Os Juízes deverão encaminhar à Corregedoria-Geral da Justiça, para 

conhecimento e providências, todas as Portarias e Ordens de Serviço que forem 

baixadas com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional. 

Art. 553. Se em virtude do teor da Portaria ou da Ordem de Serviço for afetado de 

qualquer forma membro do Ministério Público, da O.A.B., da Defensoria Pública e de 

qualquer outra entidade de classe, também deverá ser encaminhada cópia da respectiva 

Portaria ou Ordem ao Órgão local, para conhecimento. 
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Seção 25 – Do Mutirão de Sentenças  

 

Art. 554. O Mutirão de sentenças tem por objetivo gerar política que viabilize o 

julgamento dos processos conclusos para decisão há mais de 90 (noventa) dias, por 

meio de designação de Juízes de Direito que se dispuserem a colaborar com a Unidade 

Auxiliada, em consulta prévia formulada pela Corregedoria-Geral da Justiça, sem 

prejuízo dos serviços da Unidade Judiciária de que for titular. 

Art. 555. Não poderão ser incluídos no mutirão de sentenças os processos nos quais 

haja produção de prova oral em audiência, em razão do princípio da identidade física do 

Juiz, exceto nos casos previstos nas normas processuais.  

Parágrafo único. Os processos objetos do Mutirão de Sentenças da Unidade Judiciária 

Auxiliada serão julgados por Juízes de Direito Cooperadores designados pelo Conselho 

da magistratura. 

Art. 556. Os magistrados que se dispuserem a candidatar como Juízes de Direito 

Cooperadores do Projeto Mutirão de Sentenças deverão comunicar tal pretensão à 

Corregedoria-Geral da Justiça, por e-mail: corregedoria.dof@tj.mt.gov.br, informando a 

quantidade de processos que pretendem sentenciar, observando a competência por 

matéria (cível, criminal e/ou juizado). 

Art. 557. Os magistrados em cujas Varas existirem processos pendentes de decisão e 

que desejarem a inclusão no referido Projeto deverão comunicar à Corregedoria-Geral 

da Justiça, indicando a quantidade de feitos nessas condições, pelo e-mail: 

corregedoria.dof@tj.mt.gov.br, especificando a matéria (cível, criminal e/ou juizado). 

Art. 558. A Corregedoria-Geral da Justiça informará ao Juiz da Unidade Auxiliada 

quais serão os Juízes de Direito Cooperadores e a quantidade de processos que lhes 

deverá ser encaminhada para decisão. 

Art. 559. A secretaria da unidade judiciária auxiliada deverá registrar no sistema 

informatizado de acompanhamento processual os nomes dos Juízes de Direito 

Cooperadores, a fim de possibilitar o registro da produção destes.  

Art. 560. O Juiz da Unidade Auxiliada determinará que se promova a separação dos 

autos, na quantidade definida pela Corregedoria, os quais formarão o acervo objeto do 

Projeto de Mutirão de Sentenças, atendendo aos critérios de: Tempo de Conclusão; 

Classe/Matéria; Preferenciais (Estatuto do Idoso) etc. 
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§ 1º O Magistrado da Unidade Auxiliada deverá fiscalizar e tomar as providências 

necessárias ao efetivo cumprimento desta seção. 

§ 2º Antes da remessa dos autos selecionados ao Juiz de Direito Cooperador, deverá ser 

providenciada a juntada de todos os documentos pendentes, tais como petições 

intermediárias, mandados, ofícios, editais e avisos de recebimentos de correspondência, 

procedendo-se à conferência da numeração das folhas e a sua regularização, se 

necessário. 

Art. 561. Quando o Juiz de Direito Cooperador for lotado na mesma Comarca da 

Unidade Auxiliada, onde há utilização do mesmo servidor de informática, a secretaria 

desta deverá fazer carga dos autos, no Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, diretamente ao gabinete daquele, que receberá a remessa feita pelo referido 

Sistema. Os processos e incidentes em apenso também deverão ser inseridos na carga.  

§ 1º Se houver necessidade da prática de outro ato processual antes da prolação da 

sentença, deverá o Juiz de Direito Cooperador proferir decisão determinando a sua 

realização. 

§ 2º Ao proferir a sentença, decisão ou despacho, o Juiz de Direito Cooperador efetuará 

o lançamento de sua produção diretamente no Sistema informatizado de 

acompanhamento processual, confirmando a movimentação, antes de devolver os autos 

à secretaria da Unidade Auxiliada, pelo referido Sistema. 

Art. 562. Se o Juiz de Direito Cooperador for lotado em Comarca diversa da Unidade 

Auxiliada, a secretaria desta deverá fazer-lhe carga direta dos processos no sistema 

informatizado de acompanhamento processual, relacionando-os e lançando-os pelos 

números e códigos de identificação, após o que os encaminhará por meio de ofício. Os 

processos e incidentes em apenso também deverão ser relacionados. 

§ 1º Os autos deverão ser acondicionados em embalagem e/ou amarrados, de modo a 

preservar e evitar que sejam extraviados. 

§ 2º São consideradas comarcas diversas, para fins desta seção, as Varas em que o 

gabinete do Juiz de Direito Cooperador não conseguir lançar no Sistema informatizado 

de acompanhamento processual os andamentos dos processos recebidos da Unidade 

Auxiliada. 

Art. 563. O Juiz de Direito Cooperador fará a triagem dos processos recebidos, 

verificando a quantidade, o tempo de conclusão e a classe/matéria objeto dos processos, 

a fim de constatar se estão adequados ao objetivo do “Projeto Mutirão”. 
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Parágrafo único. Caso verifique que recebeu processos fora das especificações do 

“Projeto Mutirão”, determinará a devolução dos autos à Unidade Judiciária Auxiliada. 

Art. 564. O retorno dos autos físicos à Unidade Auxiliada será providenciado pelo Juiz 

de Direito Cooperador, por meio de ofício, relacionando os processos anexados, 

inclusive os apensos, para fins de conferência. 

Art. 565. O Juiz de Direito Cooperador que proferir sentenças, decisões ou despachos 

deverá encaminhar arquivo digital destas ao Juiz da Unidade Auxiliada, para que a sua 

produção seja lançada integralmente no Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, antes de encaminhar os autos à secretaria. 

Art. 566. O Juiz da Unidade Auxiliada comunicará à Corregedoria-Geral da Justiça, via 

correio eletrônico, a quantidade de processos encaminhados aos Juízes Cooperadores 

pelo “Projeto Mutirão de Sentenças”, e estes também comunicarão ao órgão 

correicional, mensalmente, pela mesma via, as devoluções dos autos decididos. 
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Seção 26 – Da Padronização de Atos, Procedimentos e Documentos para a 1ª 

Instância, do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 567. As seguintes medidas de padronização de atos de procedimentos e de 

documentos na Justiça da 1ª Instância do Estado de Mato Grosso deverão ser 

rigorosamente cumpridas pelos Senhores Juízes, Serventuários, e prestadores de 

serviço, naquilo que lhes couber:  

 

Das Capas dos Processos 

 

§ 1º As capas para os processos da Justiça da 1.ª Instância serão confeccionadas em 

cartolina lisa, protegidas com saco plástico, com as cores em conformidade com tabela 

abaixo: 

 

I - Justiça de 1ª Instância: Secretarias Cíveis, Criminais, Juizados Especiais e 

Infância e Juventude  

 

Departamentos Cor 

Secretarias Cíveis, Falência e Juizados Cíveis Rosa 

Secretarias Criminais e Juizados Criminais Azul 

Cartas Precatórias em Geral/Execuções Penais e 

Cordenadorias dos Foros 

Creme 

 

II - Turmas Recursais 

 

Departamento Cor 

Turma Recursal Cível Rosa 

Turma Recursal Criminal Azul 

 

§ 2º Em todas as capas dos processos da 1ª Instância, serão inseridos, na parte superior e 

central, o Brasão do Estado de Mato Grosso e as expressões “Estado de Mato Grosso” e 

“Poder Judiciário”. A parte central do material será destinada à etiqueta de identificação 

do processo.  
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§ 3º Os processos remetidos, em grau de recurso, às Turmas Recursais permanecerão 

com a capa da 1ª Instância, alterando-se, somente, a etiqueta de identificação.  
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Seção 27 – Internações Voluntárias e Involuntárias Compulsórias 

 

Art. 568. Sempre que houver receio de que a pessoa necessita de intervenção médica 

para tratamento de transtornos mentais de qualquer natureza, colacionada no CID 10, e 

havendo pedido do Ministério Público, do advogado, da parte a ser tratada, ou da 

família ou representante legal, o Juiz fundamentadamente decidirá, com urgência que o 

caso requer, observando-se os procedimentos dos itens seguintes. 

Art. 569. Se o Juiz entender que realmente deva ocorrer a intervenção médica adequada 

ao tratamento daquele que pede ou de quem se pede, poderá, por não possuir 

conhecimento técnico específico, decidir de forma condicionada à decisão médica 

competente do local em que aquele será analisado e submetido a tratamento, sempre 

visando ao atendimento rápido e eficiente de cada caso apreciado. 

§ 1º Se entender conveniente, poderá o Juiz, ao decidir, determinar a expedição de 

mandado encaminhando aquele que será analisado, a fim de que, após avaliação, seja 

submetido ao tratamento que a equipe médica entender cabível. 

§ 2º Se o resultado da avaliação médica for a internação do paciente, competirá a ela dar 

o tratamento adequado incumbindo-se, ainda, da alta médica. 

§ 3º Em nenhuma hipótese poderá o Juiz estipular prazo de internação ou condicionar a 

alta médica à sua decisão. 

§ 4º Após a alta médica, o paciente poderá ser acompanhado pela equipe 

multidisciplinar do fórum, vara ou juizado, onde houver. 

Art. 570. Quando houver a procura voluntária do tratamento mediante internação, é 

necessário verificar a capacidade do requerente, bem como colher a manifestação da 

vontade, a termo (art. 7o da Lei 10.216); devendo, ao decidir, condicionar a internação 

ao prévio exame médico (art. 8º da Lei 10.216). 

Art. 571. A decisão e acompanhamento da parte a ser tratada ocorrerá sempre com 

observância da melhora de saúde e a reinserção social, bem como o melhor atendimento 

à respectiva família (Capítulo II, da Lei 11.343). 

Art. 572. Sempre que possível deverá o Magistrado, Conciliador e Equipe 

Multidisciplinar, explicar as vantagens do tratamento de dependência química aos 

dependentes e familiares, visando à necessidade de adesão aos tratamentos propostos 

pela rede de saúde existente (Orientação CNJ/SENAD). 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 207 de 703



Seção 28 – Da remessa de Processos com Saldo Devedor de Custas Judiciais e Taxa 
Judiciária dos Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processos 
Administrativos para Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado 
de Mato Grosso.   

 

Art. 573. A presente seção estabelece normas de análise, controle, gerenciamento, 

cadastramento no Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa-SADA e envio do 

cadastro do devedor para Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso.  

Art. 574. Os gestores judiciários das 1ª e 2ª Instâncias do Estado de Mato Grosso, após 

a constatação da inadimplência de custas judiciais, taxa judiciária e extrajudicial, bem 

como multas de processo administrativo e judicial e, devida intimação para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias, deverão encaminhar ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT através de ofício, os seguintes documentos: 

I – Certidão de débito para taxa judiciária (Anexo I); 

II – Certidão de débito para cusas judiciais (Anexo II); 

III – Certidão de débito para multas de processo administrativo ou judicial (Anexo III); 

IV – Demonstrativo de cálculo com os valores de custas judiciais, taxa judicial dos foro 

judicial e extrajudicial elencados separadamente, atualizados e corrigidos 

monetariamente, conforme tabela do Gilberto Mello não expurgada. 

Art. 575. A Coordenadoria Administrativa, após a constatação da inadimplência da 

multa de processo administrativo, e devida intimação para pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, deverá encaminhar ao Departamento de Controle e Arrecadação-

DCA/TJMT através de ofício, os seguintes documentos:  

I – Certidão de débito para multas de processo administrativo ou judicial (Anexo III); 

II – Decisão Presidencial. 

Art. 576. Caberá ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA: 

I – análise dos documentos advindos das 1ª e 2ª Instâncias; 

II – controle e gerenciamento dos valores executados; 

III – cadastramento do devedor e do valor pendente no Sistema SADA da PGE/MT; 

IV – envio do cadastro à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para a devida 

Inscrição na Dívida Ativa do Estado; 
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V – encaminhamento dos comprovantes da quitação da dívida às Unidades Judiciárias 

das 1ª e 2ª Instâncias, para baixa nos Sistemas do Poder Judiciário/MT (APOLO, 

PROTHEUS, etc.). 

Art. 577. A guia de recolhimento da dívida ativa será atualizada e emitida pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT.  

Art. 578. Os saldos devedores pendentes de pagamento relativos às Multas de 

Processos Criminais deverão ser encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso.  

Art. 579. Somente poderão ser encaminhados ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA os valores estabelecidos na Lei nº 6.830/80 e no art. 353 da CNGC. 
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Seção 29 – Do Procedimento para a Extinção de Execuções Paralisadas em Razão 

da Inércia do Credor ou a Impossibilidade de Localização do Devedor e de Bens 

Passíveis de Constrição e da Expedição da Certidão de Crédito Respectiva.  

 

Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) 

ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de 

constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. 

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de impulsionamento dos 

autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela 

Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada por intermédio mandado único em 

virtude de número elevado de autos na mesma situação. 

§ 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no caput, deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. 

Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para 

que o magistrado prolate a sentença de extinção. 

Art. 582. Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção, a secretaria 

judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação 

das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não 

se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias. 

Art. 583. Com o retorno dos autos, o gestor expedirá certidão de crédito em favor do 

credor, para fins de comprovação do crédito, observado o modelo pré-impresso que 

consta no sistema informatizado de acompanhamento processual, que conterá, ao 

menos, os seguintes requisitos: 

I – nome e endereço das partes e de seus advogados, incluídos eventuais 

corresponsáveis pelo débito, se houver; 

II – número e código do processo do qual consta o título executivo; 

III – número do CPF do devedor, se pessoa física, ou do CNPJ, se pessoa jurídica e, 

ainda, número do CPF do(s) sócio(s) da empresa devedora, quando tais dados 

constarem dos autos; 
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IV – valor do crédito principal e acessórios, inclusive honorários advocatícios e 

periciais eventualmente fixados judicialmente; 

V – data da propositura da execução, bem como de eventual citação ou homologação da 

conta de liquidação. 

Art. 584. Não serão cobradas custas pela expedição e formação da certidão de crédito, 

devendo-se comunicar à Auditoria do Tribunal de Justiça acerca desta exceção, com a 

utilização de selos de justiça gratuita mesmo para os processos com custas, para quando 

das fiscalizações de selos realizadas como praxe nas serventias judiciárias. 

Art. 585. As secretarias dos juízos deverão criar local para manter as certidões de 

créditos, arquivadas durante 1 (um) ano, a serem retiradas pelos credores, facultado 

posterior cancelamento ou destruição do documento após o prazo estipulado sem 

qualquer providência das partes, mantendo arquivo de segurança permanente (backup) 

de todas as certidões expedidas através do Sistema informatizado de acompanhamento 

processual. 

Art. 586. Expedida a certidão deverá ser lançado no sistema informatizado de 

acompanhamento processual o andamento: “603 - Arquivamento Definitivo/Certidão 

De Crédito Expedida”. 

Parágrafo único. O arquivamento definitivo, nas hipóteses deste provimento, não 

implicará exclusão do nome do devedor dos cadastros de Distribuição porque ainda 

pendente a dívida, sendo vedada a expedição de certidão negativa ao devedor enquanto 

não quitado integralmente o débito. 

Art. 587. Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor 

poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a 

certidão de crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente 

de novo recolhimento de custas. 

§ 1º A petição apresentada pelo exequente será apreciada pelo juiz da causa que, 

reputando pertinente e devidamente instruído o pedido de retomada da execução, 

determinará o desarquivamento dos autos. Caso contrário, indeferirá, de plano, a 

pretensão, independentemente de desarquivamento dos autos. 

§ 2º Caso a diligência requerida pelo credor não produza resultado positivo, os autos 

retornarão ao andamento “603 - Arquivamento Definitivo/Certidão De Crédito 

Expedida”, independentemente de novo período de suspensão ou de prolação de nova 

sentença, com certidão de impulsionamento dos autos lançada pelo gestor judiciário. 
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Art. 588. Ocorrendo a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação 

processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o 

reconhecimento respectivo. 

Art. 589. Quitada a dívida ou reconhecido outro motivo de extinção, o Juiz determinará 

a baixa definitiva da execução, alterando-se a nomenclatura do andamento no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual para "16 - Arquivamento Definitivo", 

precedida pela retirada das anotações pelo Cartório Distribuidor.  

Art. 590. Eventuais dúvidas quanto à aplicação desta seção, bem como os casos 

omissos serão dirimidos pela Corregedoria, que acompanhará o resultado da utilização 

do novo procedimento. 

 

 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 212 de 703



Seção 30 – Do Procedimento de Desarquivamento no Sistema Informatizado de 
Acompanhamento Processual com o Julgamento de Casos Idênticos em Bloco de 
Processos de Conhecimento Ainda não Julgados, bem como de Execuções Fiscais 
em Arquivo Provisório  

 

Art. 591. Os processos cíveis de conhecimento que se encontrem em arquivo provisório 

paralisados devido à inatividade processual há pelo menos 01 (um) ano, sem 

julgamento, bem como as execuções fiscais arquivadas provisoriamente há pelo menos 

05 (cinco) anos, poderão ser desarquivados virtualmente (no sistema informatizado de 

acompanhamento processual por andamentos iguais) e o magistrado proferir, 

respectivamente, sentença de julgamento de casos idênticos, em bloco, no primeiro 

caso, extinguindo o processo por falta de interesse, na forma do artigo 485, inciso VI, 

do CPC, independentemente de prévia intimação da parte e, no que se refere às 

execuções fiscais, reconhecer a prescrição intercorrente, conforme o caso necessitar ou 

não da prévia intimação da Fazenda Pública, e na forma do artigo 40, §§ 4º e 5º, Lei 

6.830/80. 

§ 1º Considerada a excepcionalidade da medida disposta no caput, não haverá 

movimentação física dos feitos judiciais, salvo nas hipóteses previstas no art. 592, V e 

no art. 593 desta CNGC, devendo o registro das informações ser realizado diretamente 

no sistema informatizado de acompanhamento processual em andamentos próprios 

criados para esta finalidade. 

§ 2º O registro das informações será automatizado, com movimentação processual “em 

lote” no sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 3º Excluem-se da normatização da presente seção os seguintes casos:  

I – os processos que envolvam direitos ou interesses indisponíveis, difusos, coletivos e 

individuais homogêneos; 

II – os processos em que há interesse de incapazes; 

III – os processos que envolvem estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, 

interdição, casamento e declaração de ausência e disposições de última vontade; 

IV – os processos que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural; 

V – fica ao alvedrio do magistrado a análise individualizada dos casos que reputar 

necessário excepcionar a aplicação do presente provimento” 
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Art. 592. Para fins de cumprimento da presente seção, deverão ser observados os 

seguintes procedimentos: 

I - Cada secretaria Judicial deverá, até o último dia dos meses de maio e novembro, 

emitir no sistema informatizado de acompanhamento processual o relatório de processos 

de conhecimento em arquivamento provisório há pelo menos 01(um) ano, bem como, 

em caso de execuções fiscais, os feitos arquivados por mais de 05 (cinco) anos, não 

julgados e que se encontrem arquivados provisoriamente (andamento 80). 

II – O gestor judiciário deverá lançar o andamento “602 - Desarquivamento especial” e 

proceder a conclusão (nº 36) para o magistrado, por andamentos iguais, em todos os 

autos do relatório disponibilizado no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, no prazo mencionado no inciso I. 

III - O Magistrado, de posse do relatório, prolatará sentença de extinção nos termos do 

art. 485, VI, do CPC (processos de conhecimento), no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da conclusão, sempre que possível em lote, no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, e enviar a sentença para publicação no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

IV - Nas execuções fiscais o magistrado, após ouvir a Fazenda Pública, se necessário, e, 

certificado o decurso do prazo pela secretaria, reconhecerá a prescrição intercorrente por 

intermédio de sentença, sempre que possível em lote, e no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da conclusão. Após o trânsito em julgado, a secretaria terá o prazo de 10 (dez) 

dias, cujo dies a quo será contado a partir do término do prazo recursal da Fazenda (ou 

Conselhos de Classe), para proceder ao arquivamento especial definitivo (andamento nº 

601). 

V – Voltarão ao seu trâmite regular, os processos em que a parte interessada provocar o 

andamento por meio de petição escrita e protocolada de desarquivamento, antes da 

sentença extintiva. 

VI – Os feitos em que a Defensoria Pública patrocinar uma das partes e aqueles em que 

a Fazenda Pública for parte serão elencados em mandado de intimação único, contendo 

a relação dos feitos, expedido pela secretaria, e enviado aos respectivos Defensores e 

Procuradores para ciência e providências. 

VII – Decorrido o prazo recursal, o gestor certificará o trânsito em julgado da sentença, 

com a respectiva baixa no sistema informatizado de acompanhamento processual; 
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VIII – Concluído o procedimento, o gestor deverá efetuar a alteração na situação de 

arquivamento dos processos, a qual passará de provisório (nº 80) para arquivo definitivo 

especial (nº 601). 

IX – Em relação aos autos que já estiverem no Arquivo Geral, não haverá a necessidade 

de movimentação física, salvo por requerimento da parte anterior à sentença extintiva e 

em caso de interposição de recurso. 

X – Em relação aos autos que estiverem com andamento arquivo provisório (nº 80) e 

fisicamente dentro das secretarias judiciais, uma vez ultimado o procedimento e com o 

respectivo trânsito em julgado da sentença, serão remetidos ao arquivo geral.  

Art. 593. Excetuam-se os casos aqui tratados do estabelecido na CNGC que determina a 

adequação do que consta no Sistema informatizado de acompanhamento processual com 

os Processos físicos. Entretanto, em caso de recurso, ou pedido de desarquivamento a 

sentença deverá ser impressa e juntada aos autos. 

Art. 594. Os casos omissos na presente seção serão dirimidos por esta Corregedoria, 

revogando-se as disposições em contrário. 
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Seção 31 – Comunicações de Suspensão e/ou Restabelecimento de Direitos Políticos 
Pelos Órgãos da 1ª Instância e Tribunal Regional Eleitoral  

 

Art. 595. As comunicações de condenação criminal, improbidade administrativa, 

incapacidade civil absoluta, extinção de punibilidade por cumprimento integral da pena 

e extinção de punibilidade serão feitas ao Tribunal Regional Eleitoral-MT via Sistema 

INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico www.tre-

mt.jus.br/destaques/infodip. 

Art. 596. O sistema permite que além do magistrado mais dois servidores tenham 

acesso ao sistema, devendo seguir o Provimento CRE n. 02, de 25 de fevereiro de 2015 

e as instruções do manual disponível no seguinte endereço: 

www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-mt.manual-do-infodip-usuarios-externos/view. 

Art. 597. São responsáveis pelas comunicações de suspensão e reestabelecimento de 

direitos políticos à justiça eleitoral as varas cíveis e criminais da Justiça Comum 

Estadual e as organizações militares. 
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Seção 32 – Do Procedimento de Desarquivamento para Extração de Cópias ou 
Prática de Quaisquer Atos que Não Imponham a Continuidade dos Processos 
Arquivados Definitivamente, no Âmbito do Primeiro Grau  

 

Art. 598. Os “pedidos de desarquivamento” de processos arquivados definitivamente 

para extração de cópias ou pedido de vistas de processos que não imponham a 

realização de ato jurisdicional devem ser enviados diretamente à Central de Arquivo ou 

Setor Responsável pelo Arquivamento, que observará o devido recolhimento das custas 

pertinentes, mediante conferência da Guia de Recolhimento. 

§ 1º O requerimento de desarquivamento poderá ser feito por meio do PEA – 

Peticionamento Eletrônico do Advogado, nos termos do Capítulo 1, Seção 16 da CNGC 

e será juntado automaticamente nos autos pelo sistema informatizado  

§ 2º O prazo para atendimento da solicitação de desarquivamento pela Central de 

Arquivamento será de 03 (três) dias úteis, contados da juntada do pedido nos autos ou 

da compensação da guia de recolhimento, o que ocorrer primeiro. 

Art. 599. O solicitante terá o prazo de 05 (cinco) dias com o processo em carga para 

realizar a cópia reprográfica.  

Art. 600. Caberá à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo arquivamento adotar 

as providências necessárias para viabilidade da extração das cópias, sem a necessidade 

de lançamento do código de desarquivamento (andamento 03) ou mesmo a remessa dos 

autos à Vara por onde correram os autos do processo. 

§ 1º Nos casos de outras providências, de caráter não-jurisdicional, mas que imponham 

a análise por parte do magistrado, o processo deverá ser encaminhado à Vara respectiva, 

sem se proceder ao lançamento do desarquivamento, mas adotando-se o andamento 

adequado no sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 2º Serão registradas no sistema informatizado todas as movimentações subsequentes 

relativas ao desarquivamento ou vistas dos autos, inclusive a carga para o advogado.  

Art. 601. Caso a parte que tenha retirado os autos com carga não os devolva no prazo 

do art. 2º, o sistema informatizado gerará um aviso aos usuários, bem como, expedirá 

automaticamente, uma certidão de publicação de expediente, para cobrança da 

devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da adoção das 

medidas cabíveis. 
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Art. 602. As despesas com a reprodução de documentos ou peças do processo 

desarquivado são exclusivamente de responsabilidade do solicitante. 

Art. 603. Nos processos em que já tenha sido deferida a assistência judiciária gratuita 

não serão recolhidas custas para o desarquivamento. 

Parágrafo único. Caso o requerimento de assistência judiciária gratuita seja formulado 

no requerimento de desarquivamento do processo, este deverá ser analisado pela 

Diretoria do Foro. 

Art. 604. Ressalvada a hipótese de determinação judicial, o desarquivamento de autos 

para consulta, extração de peças ou documentos de processos que tramitam em segredo 

de justiça, somente poderá ser solicitado por quem figurou como parte no feito, por seu 

representante legal, devidamente constituído. 

Art. 605. O requerimento de desarquivamento deverá ser via petição e, nos casos de 

segredo de justiça, instruído com procuração. 

Art. 606. É expressamente vedado aos servidores do arquivo geral, a divulgação de 

qualquer ato, fato ou circunstância relacionada ao acervo do arquivo, dos quais tenham 

conhecimento, em virtude das atribuições do cargo e que deva permanecer, por 

determinação legal em segredo de justiça, sob pena de responsabilidade. 

Art. 607. Em relação aos processos arquivados definitivamente remanescentes das 

Varas desativadas a atribuição para a análise dos pedidos de desarquivamento ou para 

providências não-jurisdicionais será da Diretoria do Foro. 

 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 218 de 703



Seção 33 – Da Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Cuiabá 

 

Art. 608. Na Comarca de Cuiabá funcionará a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, vinculada à Central de Distribuição, que atenderá os processos físicos 

distribuídos nas Varas com competência Cível, de Família, Bancária, de Falência e 

Recuperação Judicial, Direito Agrário, de Fazenda Pública, Executivo Fiscal, Meio 

Ambiente, Ação Civil Pública e Ação Popular e de Família e Sucessões.  

Art. 609. A Central de Arrecadação e Arquivamento tem como atribuição proceder: 

Apuração da existência ou não de custas por meio de certidão; cumprimento dos atos 

determinados nos Provimentos ns. 11/2014-CGJ, 40/2014-CGJ, 88/2014-CGJ e 

determinação das Instruções Normativas n. 09/2014-PRES/DGTJ e 10/2014- 

PRES/DGTJ; arquivamento definitivo. 

Art. 610. Caberá à Central receber os feitos com trânsito em julgado a partir da data 

da instalação, desde que inexista pedido de cumprimento de sentença. 

Art. 611. A Vara certificará o trânsito em julgado do feito físico e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, lançará o andamento 

de “627 - Arquivamento com Remessa à Central de Arrecadação”. 

§ 1º Com o referido código o processo na Vara será arquivado definitivamente, sendo 

aberto automaticamente o Procedimento Administrativo de cobrança de custas por 

meio do código 627.  

§ 2º O sistema sinalizará nos autos o início do procedimento de cobrança de custas, 

sendo este excluído dos relatórios estatísticos da Vara e do Conselho Nacional de 

Justiça.  

§ 3º Observada a decadência ou prescrição, facultar-se-á à parte vencedora da 

demanda, ainda que, em parte, solicitar o desarquivamento dos autos, mediante 

recolhimentos das taxas pertinentes.  

Art. 612. Recebido o processo físico na CAA, o contador realizará os cálculos para 

apuração das custas devidas.  

§ 1º Verificado a inexistência de custas, deverá certificar e arquivar imediatamente e 

em definitivo os autos, andamento “628 - Arquivamento do Procedimento 

Administrativo de cobrança”, inclusive com baixa na distribuição.  

§ 2º Caso verificado, a existência de custas pendentes, deverá fazer imediata anotação 

às margens do registro do processo.  
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§ 3º A Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, intimará o devedor, via Diário 

da Justiça Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de custas 

judiciais pendentes.  

 § 4º A intimação a que se refere o citado parágrafo não submete à exigência do 

parágrafo único do art. 425 da CNGC, bastando que mencione a inadimplência do 

devedor e fixe o prazo para pagamento.  

 § 5º Decorrido o prazo acima estabelecido, não efetuando o devedor o pagamento, 

deverá expedir, obedecendo aos Provimentos n. 40/2014 (dívida ativa) e n. 88/2014 

(protesto, taxa e multa), ambos da Corregedoria, as certidões, com posterior anotação 

às margens da distribuição e, consequentemente arquivamento (código 628), após 

expedição das certidões, conforme § 6º e encaminhamento da certidão ao 

Departamento de controle e Arrecadação com os códigos 631 e 632.  

 § 6º As certidões de débito para taxa judiciária-CDTJ (cód 630), de débito para 

Custas judiciais –CDCJ (cód 629), de débito para multa de processo administrativo 

(cód 633) serão assinadas pelo gestor.  
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CAPÍTULO III – O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, 

OFICIAL DE JUSTIÇA, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, 

AVALIADOR E GESTOR JUDICIÁRIO 

 

Seção 1 – A Distribuição - Normas Gerais  

 

Art. 613. A Distribuição tem por finalidade precípua promover a divisão igualitária do 

serviço forense entre juízes e seus auxiliares e, secundariamente, manter o registro 

cronológico, metódico e ordenado de todos os feitos. 

§ 1º Nas comarcas onde houver varas com competência concorrente para feitos gerais e 

também para matéria especializada, como forma de manter o equilíbrio e a divisão 

igualitária do serviço, a distribuição deverá levar em conta a quantidade total de feitos 

distribuídos para cada vara, compensando na distribuição dos feitos gerais a quantidade 

recebida a maior pelas varas com competências privativas, em razão de sua 

especialidade, se for o caso. 

§ 2º Na distribuição por dependência observar-se-á o disposto no art. 286  do Código de 

Processo Civil, não bastando a mera identidade de partes e/ou natureza da ação, salvo 

quando o autor a requeira expressamente, cabendo ao juiz apreciá-la.  

Art. 614. Na Primeira Instância, feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, as 

petições iniciais de ações de qualquer natureza serão protocolizadas na ordem 

cronológica de sua apresentação e, havendo mais de um juízo, estas serão 

obrigatoriamente distribuídas por processamento eletrônico de dados, observando as 

classes definidas no Capítulo 3, Seção 2, desta Consolidação e os princípios da 

publicidade, da igualdade, da alternatividade e do sorteio. 

Parágrafo único. Nas comarcas onde o cartório distribuidor utilizar o sistema 

informatizado oficial, o cadastramento, distribuição e registro das petições iniciais serão 

por ele providenciados, dispensado novo registro nas secretarias. Nesses casos, os livros 

mencionados nesta Consolidação para cada Ofício serão exclusivamente virtuais, 

devendo ser dado cumprimento ao disposto no art. 620 da CNGC. 

Art. 615. O Distribuidor procederá ao cadastramento das petições iniciais, devendo 

fazer constar: 

I - os nomes e prenomes completos das partes, sem qualquer tipo de abreviação; 

II - estado civil; 
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III - profissão; 

IV - o número do registro no cadastro de pessoa física - CPF - ou o número da carteira 

de identidade, tratando-se de pessoa natural, ou o número do registro no cadastro 

nacional de pessoa jurídica - CNPJ, tratando-se de pessoa jurídica; 

V - o domicílio e a residência do autor e do réu, contendo o código de endereço postal – 

CEP; 

VI - os números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, com a indicação das 

respectivas seções nas quais se encontrem inscritos todos os advogados contidos na 

procuração apresentada pela parte, e tratando-se de Defensor Público, será obrigatória a 

inclusão do número referente à matrícula na Defensoria Pública Geral do Estado: 

VII - testemunhas arroladas na inicial; 

VIII - nas ações de execução fiscal, constar ainda, o número da certidão da dívida Ativa 

– CDA, bem como os nomes dos sócios constantes da certidão. 

§ 1º As petições despachadas na forma do artigo 122, letra "i", do COJE, deverão ser 

encaminhadas ao distribuidor para as devidas anotações e, incontinenti a secretaria onde 

tramita o feito correspondente, para as providências necessárias. 

§ 2º O distribuidor e o gestor devem, por ofício, zelar pela confiabilidade e integridade 

da base de dados para efeito de pesquisas sobre andamento processual, emissão de 

relatórios gerenciais e expedição de certidões.  

Art. 616. As partes, seus advogados, o membro do Ministério Público que esteja 

oficiando na Diretoria do Foro, ou qualquer pessoa que demonstre legítimo interesse, 

poderão impugnar a distribuição até o encerramento do expediente forense do dia de sua 

realização, apontando as irregularidades e aduzindo desde logo suas razões, que serão 

apreciadas pelo Juiz Diretor do Foro no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Parágrafo único. Da decisão caberá recurso ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, formalizado por meio de petição acompanhada de cópia 

do termo de distribuição e das peças necessárias à demonstração da irregularidade. 

Art. 617. As iniciais protocolizadas serão distribuídas incontinenti, sem observância da 

ordem cronológica de sua apresentação, quando se tratar de ação cautelar, mandado de 

segurança, pedido de habeas corpus e outros feitos que, por solicitação da parte e ao 

prudente arbítrio do Juiz Diretor do Foro, reclamem apreciação urgente e imediata. 

Art. 618. Salvo as hipóteses da norma anterior, deverá haver estrita coincidência entre a 

ordem numérica da distribuição e a ordem cronológica de apresentação das petições ao 
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protocolo geral, não se admitindo, sob pena de responsabilidade funcional, a falta de 

coincidência entre essas duas ordens, devendo o Diretor do Foro exercer direta e 

constante fiscalização nesse sentido, podendo inclusive exigir do distribuidor a 

apresentação diária de quadro sinótico que demonstre a coincidência. 

Art. 619. Quando a distribuição for realizada por intermédio de sistema informatizado, 

o servidor responsável deverá prestar aos interessados todos os esclarecimentos técnicos 

necessários, especialmente quanto ao funcionamento e operacionalidade do sistema, 

para que não paire qualquer dúvida quanto à lisura do procedimento, que deverá 

observar, rigorosamente, no que couberem, as regras estabelecidas neste capítulo. 

Art. 620. Compete ainda ao Distribuidor: 

I - emitir, após a distribuição ou redistribuição do feito, a etiqueta de autuação gerada 

pelo sistema informatizado, encaminhando-a, com a petição e/ou processo à respectiva 

secretaria; 

II - providenciar a inclusão no banco de dados dos nomes daqueles que, por assistência, 

substituição, posição, nomeação, denunciação ou chamamento, vierem a intervir no 

processo, bem como nos casos de reconvenção, segundo suas novas situações. 

Art. 621. Aplicar-se-á na distribuição dos feitos criminais, no que couber, a mesma 

disciplina dos itens anteriores, conjugadas com as disposições dos itens seguintes, as 

quais vincularão obrigatoriamente todas as centrais de distribuições do foro judicial do 

Estado de Mato Grosso.  

Art. 622. A classificação qualitativa do feito será feita de acordo com a norma penal 

infringida, com todos os elementos descritivos constantes da imputação formulada na 

denúncia, ou provisoriamente do inquérito, inclusive com as causas e circunstâncias 

modificadoras de pena.  

§ 1º O Juiz Diretor do Foro poderá solicitar ao Corregedor-Geral da Justiça autorização 

para inclusão de outras espécies, agrupamento ou desdobramento da classificação 

mínima, de acordo com as exigências do serviço ou peculiaridades locais. 

§ 2º Embora submetida às mesmas regras, a distribuição de inquéritos policiais e termos 

circunstanciados deverá ser materialmente separada da distribuição das ações penais, 

não sendo computáveis no relatório estatístico da Corregedoria Geral da Justiça como 

processos, mas sim lançados em coluna separada.  

Art. 623. Incumbe ao distribuidor efetuar o cadastro de todos os dados necessários à 

identificação pessoal e individualizada de cada réu ou indiciado, incluindo, além de 
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outras informações que possam interessar, o nome completo do implicado e eventual 

alcunha, número dos documentos de identidade, CPF-MF e título de eleitor, data e local 

de nascimento e principalmente a filiação, vedado o emprego de abreviações, siglas ou 

qualquer outra forma de simplificação. 

Art. 624. O registro da infração penal na distribuição deverá reproduzir literalmente os 

mesmos dados do inquérito ou da denúncia, compreendendo, além da indicação de 

todos os artigos de lei mencionados, a qualificação completa da vítima, devendo 

constar, no caso de pluralidade de agentes, o registro individualizado da imputação 

formulada contra cada um deles, ainda que seja necessária a repetição sucessiva das 

mesmas anotações feitas quanto ao primeiro co-implicado.  

Art. 625. A denúncia, uma vez oferecida pelo Ministério Público, será encaminhada 

pelo gestor à central de distribuição, precedido do andamento 472, para o procedimento 

de redistribuição, que implicará na conversão do respectivo inquérito policial em ação 

penal. 

Art. 626. A central de distribuição procederá às anotações no cadastro do inquérito 

policial e da ação penal, referentes ao aditamento à denúncia, baixa de acusados e os 

resultados do julgamento após o trânsito em julgado mediante dados extraídos dos 

respectivos autos.  

Parágrafo único. De todos os atos praticados no processo, o distribuidor lançará 

certidão no sistema informatizado.  

Art. 627. Nas comarcas onde os Juizados Especiais funcionam dentro do Fórum, o 

cadastro e a distribuição das reclamações ficará a cargo da central de distribuição ou a 

critério do Juiz Diretor do Foro.  

Art. 628. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro, que comunicará a 

solução adotada à Corregedoria-Geral da Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Art. 629. Quanto à redistribuição de feitos, esta dar-se-á quando: 

I - o Juiz de Direito se declarar incompetente e não indicar o Juízo para o qual declina; 

II - em decorrência de novo pedido onde deva ser reativado um feito findo e, para esta 

nova situação, seja incompetente o Juízo originário; 

III - não houver sido, originariamente, observada a relação de dependência por 

prevenção, continência ou conexão com o feito já ajuizado; 
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IV - devam os autos ser remetidos a outra vara para instrução de outro processo, por 

requisição, em virtude de instalação de mais varas, bem como as situações as quais os 

feitos não mais retornarão ao Juízo originário; 

V - houver erro na distribuição, desde que não observada a competência da vara; 

VI - houver determinação judicial; 

VII - quando da instalação de nova vara ou alteração de sua competência. 

§ 1º Constatada uma das situações contidas nos incisos I, II, III ou IV desta norma, e, 

após despacho do Juiz, o gestor encaminhará os autos ao distribuidor que, ao recebê-los, 

procederá à redistribuição do feito, encaminhando-o à vara competente. 

§ 2º Se o feito não estiver registrado no banco de dados do sistema informatizado, será 

providenciado o seu cadastramento na vara de origem e, logo após, proceder-se-á à 

devida redistribuição, com o seu encaminhamento à vara competente. 

§ 3º A secretaria que receber o feito por redistribuição, deverá providenciar a 

reautuação, preservando a antiga, evitando a colagem da nova etiqueta sobre a anterior, 

tudo para manutenção do histórico do processo. 

Art. 630. Nas varas de violência doméstica contra a mulher, as medidas protetivas 

criminais deverão ser registradas no Livro de Incidentes e Procedimentos Criminais 

Diversos – Tipo de Processo (classe): Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da 

Penha) - > Medidas Cautelares -> PROCESSO CRIMINAL. As ações cíveis de 

separação judicial, divórcio, alimentos, execução de alimentos etc, deverão ser 

registradas no livro de Registro de Feitos Cíveis.”  

Art. 631. As solicitações de certidões, ofícios e outros expedientes devem ser 

respondidos e enviados via malote digital, sendo que os originais serão arquivados na 

central de distribuição ou protocolo.  

Art. 632. As cargas dos processos distribuídos deverão ser recebidas pela secretaria no 

mesmo dia do envio, assim como os processos remetidos pelas Secretarias deverão ser 

recebidos na central de distribuição.  

Art. 633. Quando a parte interessada requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo ou outro bem com vistas a sua apreensão, sempre que o bem estiver 

em Comarca distinta daquela onde tramita a ação, conforme o art. 3º, § 12 e § 15 do 

Decreto-lei nº 911/1969, o pedido será distribuído e registrado da seguinte maneira: 

I – Livros Requerimento Avulso, Processo Civil, e do Trabalho, Classe Petição, 

Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária. 
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II – Livros Requerimento Avulso, Processo Civil e do Trabalho, Classe Petição, 

Assunto Direito Civil: Arrendamento Mercantil, nos casos do art. 3º, § 15 do Decreto-

lei nº 911/69.  

Art. 634. O valor das custas deverá ser cobrado com base no item 06 – Carta Precatória 

constante na Tabela B da Lei nº 7.603/2001 – atualizado por Provimento deste órgão, 

inclusive a diligência do Oficial de Justiça.  

Art. 635. As unidades judiciárias competentes para processas e julgar os processos, no 

presente caso, serão as Varas Especializadas de Direito Bancário, onde houver, e nas 

demais Comarcas a competência será das Varas Cíveis Gerais.  

Art. 636. O juízo do processo originário será comunicado da apreensão do bem e/ou 

veículo, via malote digital, e providenciará a intimação da instituição financeira para 

retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

§ 1º O malote digital será acompanhado das seguintes peças: despacho, certidão do 

oficial e informações do local onde está depositado o objeto.  

§ 2º O magistrado, ao proferir ato judicial, lançará o código 11010 – despacho de mero 

expediente – do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, após cumprimento e, em seguida, 

arquivará com baixa definitiva.  

Art. 637. Qualquer questionamento acerca da decisão deverá ser feito no juízo do 

processo originário. 
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Seção 2 – Classificação das Ações 

 

Art. 638. Visando a distribuição igualitária e eventual compensação entre varas 

judiciais com competência concorrente, os feitos judiciais e administrativos serão 

classificados considerando as classes e assuntos instituídos pelo Conselho Nacional de 

Justiça que estão dispostos no site do 

www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php, ou por meio do site do Tribunal 

de Justiça - link serviços: tabelas processuais:  

Art. 639. A nomenclatura padronizada das classes a ser utilizada será disponiblizada no 

sistema informatizado de tramitação processual, sempre vinculada ao respectivo livro de 

registro virtual ou ao procedimento.  

Art. 640. Qualquer sugestão de alteração nas tabelas processuais deverá ser remetida à 

análise do comitê gestor de padronização das tabelas instituídas pelo Conselho Nacional 

de Justiça.  

Art. 641. As Tabelas processuais unificadas (classes, assuntos e movimentos) do Poder 

Judiciário serão continuamente atualizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em 

conjunto com os demais órgãos do Poder Judiciário. Estas deverão ser observadas 

regularmente.  

Art. 642. Os movimentos do magistrado, bem como do serventuário padronizados 

nacionalmente e constantes nos sistemas estão dispostos no referido site.  
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Seção 3 – Oficial de Justiça 

 

Art. 643. O oficial de justiça é o anunciador do resultado processual, vedada ostentação 

de força e exibição de arma, que não deve portar. No caso de necessidade, informará ao 

Juiz e solicitará a força pública. 

Art. 644. Somente o Juiz pode sustar o cumprimento dos mandados expedidos. Assim, 

a retenção indevida de mandados, sob alegação de eventual acordo das partes, 

solicitação do interessado ou escusas semelhantes, constitui irregularidade que não pode 

ser tolerada. 

Art. 645. Não é admissível à utilização pelos oficiais de prepostos, tampouco a 

realização de diligências por telefone, sob pena de responsabilidade civil, criminal e 

administrativa. 

Art. 646. Nenhum oficial de justiça do Estado de Mato Grosso, no cumprimento do 

dever funcional, poderá receber diretamente da parte ou do advogado, a qualquer título, 

valores financeiros, especialmente dinheiro para o custeio das despesas de condução, 

constituindo falta grave, punível de acordo com a legislação aplicável, o 

descumprimento dessa proibição.  

Art. 647. O Juiz Diretor do Foro deverá baixar Portaria fixando os valores da condução 

dos oficiais de justiça para cumprimento de mandados judiciais e prática de atos 

processuais de qualquer natureza, remetendo-a a Corregedoria-Geral da Justiça para 

exame e homologação.  

§ 1º A remuneração do Oficial de Justiça será baseada nas tabelas de táxi de cada 

Comarca, o qual receberá 70% (setenta por cento) do valor cobrado pelos taxistas. Isso 

tanto para a zona urbana quanto para a zona rural.  

§ 2º Para a zona rural em especial, além dos valores acima mencionados, os oficiais de 

justiça receberão o valor de R$ 1,90 por km rodado, conforme dispõe a Tabela O do 

Provimento 42/2013-CGJ.  

§ 3º Além da condução, o interessado deverá pagar mais despesas de estada, quando 

comprovadamente necessárias, juntando-se os comprovantes aos autos. 

§ 4º As tabelas já divulgadas deverão ser reeditadas e ajustadas de acordo com a 

redação desta norma. 
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§ 5º Nas diligências a serem cumpridas num raio de até 1.000 (um mil) metros de 

distância do Fórum não será devido o valor referente às despesas para condução de que 

trata esta norma.  

Art. 648. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça (veículo, aeronave, 

embarcação etc.), propondo-se a custear as respectivas despesas (combustível, motorista 

etc.), formulará requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá sobre a real 

conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o 

problema da onerosidade do processo. 

Art. 649. O Juiz Diretor do Foro deverá providenciar, junto à agência bancária que 

concordar em prestar o serviço com isenção de tarifas, ou naquela em que estas forem 

menores, a assinatura de convênio e abertura de conta corrente, em nome da Diretoria 

do Foro e de exclusiva movimentação do Juiz Diretor, destinada ao depósito dos valores 

relativos à condução dos oficiais de justiça, para os casos em que a parte não oferecer os 

meios necessários na forma da norma anterior. 

§ 1º Quando não for obtida a isenção total das tarifas bancárias, deverá o valor de tais 

despesas ser acrescido ao da condução.  

§ 2º A parte juntará o original do comprovante do depósito aos autos do processo em 

que será efetuada a diligência, devendo o gestor judiciário enviar, diariamente, ao Juiz 

Diretor do Foro, a relação dos depósitos efetuados, constando o número da guia e a data 

do depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de conferência. 

§ 3º Comprovado o depósito, o mandado será entregue ao oficial de justiça para 

cumprimento, comunicando, o gestor judiciário, ao Diretor do Foro para imediato 

repasse ao oficial de justiça do valor devido, mediante transferência bancária, cheque ou 

outro meio disponível. 

§ 4º Nos processos de falência e recuperação judicial o autor deles deverá, no ato da 

distribuição, depositar numerário suficiente para o custeio da condução do oficial de 

justiça para o cumprimento de todas as diligências necessárias em caso de decretação da 

quebra. 

§ 5º Nas execuções fiscais, sempre que possível, as citações serão feitas pelo correio, 

com aviso de recebimento, se a Fazenda Pública não requerer que sejam realizadas por 

mandado.  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 229 de 703



I – Antecipada a despesa de condução deverá o oficial de justiça, após cumprido o ato 

de citação, devolver o mandado devidamente certificado à secretaria, onde aguardará 

pelo prazo de 05 (cinco) dias estabelecido na Lei 6.830/80 (artigo 8.º). 

II – Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, sem que a parte tenha efetuado 

o pagamento da dívida, nem garantida a execução, será o mandado devolvido ao oficial 

de justiça, após a antecipação das despesas de diligência pela Fazenda Pública, para o 

cumprimento dos demais atos (penhora ou arresto e avaliação).  

III – Não será devida diligência, se a Fazenda Pública proporcionar meios para o 

cumprimento do ato (art. 648 da CNGC).  

IV – Nas execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, as despesas correspondentes à postagem da carta citatória e dos demais atos 

a serem realizados pelo correio serão suportadas pelo Fundo de Apoio ao Judiciário – 

FUNAJURIS; sendo necessária a expedição de mandado para cumprimento dos atos 

executórios, a Fazenda Pública deverá ser intimada a recolher a diligência, 

antecipadamente, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III do CPC.  

V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou de bens para garantia da 

execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, suspendendo-se e 

arquivando-se o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo 

prescricional, ficando, nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias. 

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do endereço do 

devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente. 

§ 6º Se, antes da decisão de Primeira Instância, a Fazenda Pública denunciar o 

cancelamento da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, para fins de extinção da 

execução fiscal, o Juiz, se suspeitar que o motivo do pedido é, na verdade, o pagamento 

do débito no âmbito administrativo, determinará a comprovação do cancelamento, no 

prazo de 5 (cinco) dias. 

I – Não sendo comprovado o cancelamento no prazo estabelecido, o Juiz, sem prejuízo 

da extinção da ação, oficiará ao Tribunal de Contas do Estado, para fiscalização se 

houve ou não prejuízo às receitas do Poder Judiciário, para aplicação das medidas 

cabíveis. 
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II – Tratando-se de execução fiscal já embargada, o pedido de cancelamento importará 

na condenação da Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo 

embargante e ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do 

executado. 

§ 7º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014, destina-se 

também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública. 

Art. 650. Constatando o Juiz do processo meros indícios de descumprimento da 

proibição a que se refere o art. 646 da CNGC, deverá, obrigatoriamente, não lhe 

competindo pessoalmente as providências, encaminhar cópia de peças dos autos ao Juiz 

Diretor do Foro, para apuração dos fatos. 

§ 1º Recebendo as peças dos autos, o Diretor do Foro deverá obrigatoriamente apurar os 

fatos, instaurando sindicância ou processo, conforme o caso, e ao final aplicando a 

penalidade cabível, se da sua competência, ou propondo ao egrégio Conselho da 

Magistratura a aplicação da pena, nos termos da Lei Estadual 4.930/85. 

§ 2º A aplicação das penalidades de advertência e censura independe de sindicância ou 

processo, podendo ser impostas diretamente, pelo próprio Juiz do processo, conforme a 

natureza e gravidade da infração, sem a intervenção do Diretor do Foro (Lei Estadual 

4.930/85). 

§ 3º Concluído o procedimento e comprovada a falta, com a demonstração de ter o 

advogado efetuado a entrega de numerário ao oficial de justiça para cumprimento do 

mandado, o Juiz também comunicará os fatos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

de Mato Grosso, para as providências cabíveis contra o advogado. 

§ 4º As partes ou seus advogados poderão oficiar diretamente ao Corregedor-Geral da 

Justiça, informando o descumprimento da proibição contida no art. 646 da CNGC, caso 

o Juiz, no prazo de 05 (cinco) dias, não adote as providências dos itens anteriores. 

Art. 651. Os oficiais de justiça cumprirão, indistintamente, mandados cíveis e criminais 

(COJE, artigo 129, caput), ficando vinculados aos processos através de sorteio, no 

momento da distribuição da ação, observado o disposto no artigo 129, § 1.º, do COJE. 

Parágrafo único. Nas comarcas onde houver sido criada e instalada a central de 

mandados, os oficiais de justiça cumprirão os mandados por sorteio, nos termos da 

legislação que disciplina o seu funcionamento, cabendo a esta a estrita observação do 
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prazo necessário para o cumprimento dos mandados que se encontra em posse dos 

oficiais. 

Art. 652. Os oficiais de justiça deverão comparecer diariamente ao Fórum, no início do 

expediente, e assinar o livro de ponto. 

§ 1º O não-comparecimento diário do meirinho ao Fórum implicará em falta ao serviço, 

que será descontada dos seus vencimentos, e no caso de não-comparecimento em razão 

de diligência, será lançada a falta da mesma forma, mas o Juiz a abonará à vista da 

certidão demonstrando a realização da diligência. 

§ 2º Além do livro de ponto, os meirinhos também assinarão diariamente o livro de 

comparecimento, que deverá ser aberto em todas as secretarias de justiça das comarcas 

do Estado, para comprovação de que estiveram solicitando carga dos mandados, exceto 

naquelas em que funcionar a central de mandados. 

§ 3º Os mandados deverão ser retirados da secretaria ou da central de mandados 

diariamente, pelo oficial de justiça, mediante carga, constituindo falta funcional grave o 

descumprimento dessa obrigação. 

Art. 653. As diligências e atos atribuídos ao oficial de justiça são intransferíveis e 

somente com autorização do Juiz poderá ocorrer a sua substituição, sendo proibida, 

inclusive, a entrega de mandado para ser cumprido por outro oficial de justiça ou por 

preposto. 

Art. 654. É vedada a nomeação de oficial de justiça ad hoc, mas de acordo com a 

necessidade do serviço o Juiz Diretor do Foro poderá designar servidor do quadro 

funcional da Comarca ou Vara para cumprimento de atribuições do oficial de justiça, na 

forma do artigo 52, II, do COJE, não importando, em favor do servidor assim 

designado, a aquisição ou incorporação de vantagem de qualquer natureza, inclusive 

equiparação pecuniária a qualquer título. 

Art. 655. Incumbe ao oficial de justiça: 

I - efetuar pessoalmente as citações, intimações, notificações, prisões, com o conteúdo 

do mandado judicial, certificando circunstanciadamente o ocorrido, com menção de 

lugar, dia e hora em que for realizada a diligência, cujo cumprimento se dará, sempre 

que possível, na presença de 02 (duas) testemunhas (CPC, art. 154, I, e COJE/MT, art. 

128, I). As Certidões e demais atos decorrentes do cumprimento das diligências, 

deverão ser lançadas no sistema informatizado de acompanhamento processual, em 

caráter meramente informativo, utilizando o código de andamento “568 - Certidão do 
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Oficial de Justiça”. A Central de Administração deverá informar os nomes e matrículas 

dos oficiais de justiça de suas respectivas comarcas através do endereço eletrônico 

atendimento.ti@tjmt.jus.br, para que sejam cadastrados no sistema informatizado 

acompanhamento processual.  

II - executar as ordens do Juiz a que estiver subordinado (CPC, 154, II); 

III - devolver o mandado judicial imediatamente após o seu cumprimento (CPC, art. 

154, III), observando os prazos para seu cumprimento, sob pena de incorrer em falta 

grave: 

a) inexistindo expressa determinação legal ou fixação pelo Juiz, será de 10 (dez) dias o 

prazo para cumprimento do mandado; 

b) em se tratando de intimação para audiência, se o mandado for entregue ao Oficial de 

Justiça nos 10 (dez) dias anteriores à realização do ato, a devolução deverá ser feita 

com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; 

c) será de 20 (vinte) dias o prazo para cumprimento do mandado de intimação, quando 

ele for entregue ao oficial de justiça com 30 (trinta) dias ou mais de antecedência da 

realização da audiência. 

IV - auxiliar o Juiz na manutenção da ordem (CPC, art. 154, IV); 

V - efetuar avaliações (CPC, art. 154, V); 

VI - declarar-se impedido (art. 144, CPC, art. 252, CPP) ou suspeito (art. 145, CPC, art. 

254, CPP), em primeira oportunidade, sob pena de falta funcional.  

Art. 656. No caso de busca e apreensão criminal, somente quanto já iniciado processo 

crime o cumprimento do mandado será de incumbência do oficial de justiça do juízo, 

com o auxílio da força pública, se necessário. 

Art. 657. Ocorrendo circunstâncias relevantes que justifiquem atraso no cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá obrigatoriamente fazer detalhada informação ao 

Juiz, que decidirá de plano pela sua manutenção ou substituição no processo. 

Art. 658. O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 655, III, da 

CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade funcional do meirinho, 

acarretará a sua automática exclusão da participação da distribuição de novos feitos, 

mediante comunicação dos fatos que o gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da 

Central de Mandados, conforme o caso, fará ao Cartório Distribuidor, sob pena de 

incorrer em falta funcional grave. 
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§ 1º A exclusão será por tempo indeterminado, e o oficial de justiça só voltará a 

participar da distribuição de novos feitos por decisão do Juiz da Comarca ou Vara, e 

depois de devolvidos todos os mandados em atraso, devidamente cumpridos, caso em 

que o Gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de Mandados comunicará a 

normalização da situação e a decisão do Juiz ao Cartório Distribuidor. 

§ 2º Se a comunicação ao Cartório Distribuidor não for efetivada, ou, feita a 

comunicação, este não promover a exclusão do meirinho, a parte, ou seu advogado, 

poderá representar ao Juiz Diretor do Foro, que adotará as providências necessárias. 

§ 3º Ocorrendo desídia reiterada do meirinho no cumprimento de mandados judiciais, 

sem a devida e necessária justificativa, a critério do Juiz do feito, deverá ser instaurado 

Processo Administrativo contra o servidor, para sua exclusão do serviço público. 

Art. 659. A Coordenadoria/Gerência Administrativa do Fórum comunicará ao Cartório 

Distribuidor ou ao Chefe da Divisão da Central de Mandados, conforme o caso, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, as férias e licenças do oficial de justiça, salvo 

para tratamento de saúde, para o fim de suspender a distribuição de mandados a partir 

do décimo dia anterior ao previsto para o afastamento. 

§ 1º Até o dia imediatamente anterior ao início de suas férias ou licenças, o oficial de 

justiça restituirá, devidamente cumpridos, todos os mandados que lhe foram 

distribuídos, devolvendo na secretaria, com a necessária justificativa, os que não foram 

cumpridos. 

§ 2º O oficial de justiça que entrar no gozo de férias ou licenças retendo consigo 

mandados, quando do seu retorno ao serviço será excluído por 30 (trinta) dias 

consecutivos da distribuição de novos feitos, sem prejuízo da necessária instauração de 

procedimento disciplinar pelo Diretor do Foro. 

Art. 660. O porteiro dos auditórios, nas suas faltas e impedimentos, será substituído 

pelo oficial de justiça que o Juiz Diretor do Foro designar, sem prejuízo de suas funções 

(COJE, artigo 133). 

§ 1º Onde não existir porteiro dos auditórios ou o número for insuficiente, suas funções 

serão exercidas por um dos oficiais de justiça designados mensalmente pelo Juiz Diretor 

do Foro, sem prejuízo de suas atribuições funcionais (COJE, artigo 134).  

§ 2º Incumbe ao oficial de justiça designado para exercer as funções do auxiliar 

judiciário: (antigo porteiro) 
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I - apregoar a abertura e encerramento das audiências e fazer a chamada das partes e 

testemunhas, quando assim o Juiz o determinar; 

II - apregoar os bens, nas praças e leilões judiciais, quando esta última função não for 

atribuída a leiloeiro oficial; 

III - passar certidões de pregões, editais, praças, arrematações ou de quaisquer outros 

atos que praticar. 

Art. 661. O oficial de justiça efetuará o cumprimento do mandado judicial sem receber 

novo valor de condução, quando o não tiver cumprido de conformidade com os 

seguintes parâmetros: 

I - os oficiais de justiça deverão, obrigatoriamente, consignar em suas certidões, de 

forma clara e precisa, o itinerário percorrido, a indicação do lugar e a descrição da 

pessoa citada ou intimada, com o número da sua carteira de identidade, o órgão 

expedidor, se possível o número do CPF, fazendo a leitura da petição ou do mandado, a 

declaração de entrega da contrafé ou a recusa em recebê-la, o nome das testemunhas 

que presenciaram o ato, se houver recusa na aposição da nota de ciente ou se infrutífera 

a diligência; 

II - as citações e intimações de réus presos deverão ser feitas no próprio 

estabelecimento penal em que se encontrarem, sendo lá também entregues cópias do 

libelo; 

III - o oficial de justiça realizará o ato de citação, intimação ou notificação fornecendo 

contrafé à pessoa e dela obtendo recibo de ciente, ao pé do mandado ou da petição; em 

seguida, lavrará certidão, com menção de tudo que houver ocorrido e possa interessar, 

inclusive a recusa da contrafé, ou de não ter a pessoa querido ou podido exarar a nota de 

"ciente"; 

IV - não encontrando a pessoa no endereço constante do mandado, o meirinho, na 

mesma oportunidade, apurará com alguém da família ou da casa, ou vizinho, onde se 

acha aquela e o seu atual endereço completo, lavrando certidão do ocorrido e adotando 

as seguintes providências: 

a) se estiver no território da comarca e for encontrada no endereço obtido no local, 

procederá o meirinho de acordo com o inciso I; 

b) se for confirmado o endereço, mas a pessoa estiver fora, na ocasião, o meirinho 

indagará o horário do retorno dela e marcará a hora mais propícia para renovar a 

diligência; 
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c) se ficar apurado, na diligência, que a pessoa não será encontrada naquele endereço, 

mas sim em comarca de diversa jurisdição, o oficial de justiça fará constar essa 

informação da certidão. 

V - se a pessoa a ser citada, intimada ou notificada não for encontrada no local e houver 

fundada suspeita de ocultação, o oficial de justiça marcará hora para o dia útil imediato 

e certificará, retornando, então, a procurá-la, sempre nos horários marcados, por três 

vezes consecutivas, podendo procurá-la no mesmo dia ou em dias diferentes, na mesma 

hora ou em horas diferentes, efetuando validamente o ato, caso a encontre numa dessas 

vezes. Não sendo encontrada a pessoa, na última oportunidade será citada, intimada ou 

notificada na pessoa de quem estiver presente ao local, devendo constar da certidão o 

nome e a qualificação completa desta, com todos os dados de identificação, inclusive a 

relação com a pessoa do citando ou intimando (se parente, empregado, vizinho etc.), 

ressalvando-se, quanto a esse procedimento, os feitos criminais, na forma do disposto 

no artigo 362 do CPP. 

Art. 662. Citações, penhoras e medidas urgentes poderão ser, excepcionalmente, 

efetuadas em domingos e feriados e, nos dias úteis, fora do horário estabelecido, desde 

que expressamente autorizadas pelo Juiz, cumprindo ao executor ler para a parte os 

termos da autorização e observar a regra constitucional de proteção ao domicílio (CF, 

artigo 5.º, XI). 

Art. 663. Nos atos que importem apreensão de coisas, especialmente na busca e 

apreensão de veículos, o oficial de justiça deverá descrever minuciosamente os bens, 

especificando suas características, estado de conservação, acessórios, funcionamento, 

quilometragem, entre outras que se mostrem relevantes. 

Art. 664. O Diretor do Foro deverá elaborar escala de plantão de modo que cada Juiz 

possa contar com oficiais de justiça, diariamente, auxiliando-o durante o expediente, na 

forma do artigo 143, IV, do CPC, ficando a critério do Diretor do Foro a fixação da 

periodicidade do plantão e o número mínimo de meirinhos que tornará disponível para 

cada magistrado da comarca (COJE, artigo 129, § 2.º). 

Art. 665. Os Juízes deverão velar constantemente para que as disposições desta seção 

sejam rigorosamente cumpridas. 

Art. 666. Ocorrendo o descumprimento desta seção, o fato deverá ser, imediatamente, 

comunicado pelo Juiz Diretor do Foro à Corregedoria-Geral da Justiça, contendo a 
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indicação do servidor infrator, da quantidade e natureza da(s) infração(s) cometida, bem 

como as providências adotadas. 

Art. 667. Os mandados expedidos em feitos acobertados pela assistência judiciária 

serão cumpridos e os meirinhos remunerados de acordo com gratificação de 

produtividade, como fixado pela Resolução 03/00-TJ.  

Parágrafo único. O oficial de justiça não poderá recusar-se a receber mandados em 

virtude do atingimento do teto de sua produtividade.  

Art. 668. Para facilitar o cumprimento pelas pessoas jurídicas de direito público das 

disposições desta seção, fica determinado que, quando da expedição de intimação para 

diligências dos oficiais de justiça, relacione no mesmo mandado ou expediente de 

intimação o maior número possível de processos que aguardam o depósito daqueles 

valores.  

Art. 669. Os mandados de avaliação expedidos nos termos do artigo 523 do CPC, que 

não puderem ser cumpridos pelo oficial de justiça em virtude da ausência de 

conhecimento especializado ou técnico, deverão ser devolvidos imediatamente à 

secretaria certidão a respeito de tal circunstância, para serem juntados aos autos que 

serão conclusos para decisão judicial. 

Art. 670. As comarcas de Entrância Especial deverão ter sua extensão territorial 

dividida em “setores” para fins de atuação dos oficiais de justiça da respectiva comarca, 

sendo facultado às de Terceira Entrância a adoção da nova sistemática de cumprimento 

de atos/diligências instituída por esta seção.  

§ 1º O número de setores deverá ser definido pela Diretoria do Foro, ouvida a 

Associação dos Oficiais de Justiça, ou os próprios Oficiais de Justiça, no caso de 

comarcas do interior.  

§ 2º Os bairros que surgirem a partir desta divisão, assim como os que, embora já 

existentes, porventura não figurem na delimitação realizada, farão parte do setor mais 

próximo, cabendo à Diretoria do Foro tal definição.  

§ 3º A critério da Diretoria do Foro, poderão ser criadas sub-regiões dentro de cada 

Setor, desde que atendidas a necessidade e a celeridade no cumprimento dos mandados 

judiciais.  

Art. 671. Os oficiais de justiça serão divididos em equipes, em quantidade igual ao 

número de setores.  
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§ 1º A divisão dar-se-á por sorteio a ser realizado pela Diretoria do Foro, assegurando-

se aos oficiais de justiça cônjuges a preferência de figurarem na mesma equipe.  

§ 2º O sorteio será feito na ordem numérica crescente das equipes, de modo que cada 

equipe tenha o mesmo número de oficiais.  

§ 3º Caso não seja possível distribuir idêntico número de oficiais para cada uma das 

equipes, fica ressalvado que nenhuma das equipes poderá ter mais que um oficial a mais 

que as demais em sua composição.  

§ 4º Havendo modificação no número atual de oficiais de justiça, a Diretoria do Foro, 

por meio de Portaria, poderá redimensionar a quantidade de oficiais por equipe, 

procedendo-se a novo sorteio, nos moldes definidos neste artigo.  

Art. 672. Cada equipe de oficiais de justiça atuará em um determinado setor por um 

período de três meses. Decorrido tal prazo, passará automaticamente a atuar no setor 

seguinte, obedecida a ordem numérica crescente dos setores, em sistema de rodízio 

automático e permanente.  

§ 1º A Central de Mandados deverá lançar no sistema informatizado, trimestralmente, o 

nome dos Oficiais de Justiça que irão atuar em cada setor.  

§ 2º Quando da mudança de setor, os mandados remanescentes permanecerão sob a 

responsabilidade do oficial de justiça até o seu efetivo cumprimento, salvo na hipótese 

de a diligência resultar na expedição de novo mandado judicial.  

Art. 673. Os mandados judiciais serão remetidos pelas secretarias das varas à central de 

mandados separados por setor, que deverá ser identificado no mandado.  

§ 1º Cada mandado judicial deverá conter apenas atos processuais que devam ser 

cumpridos em um mesmo setor, devendo, se for o caso, ser expedido um mandado 

relativo a cada setor pela secretaria da vara.  

§ 2º Quando o ato processual não puder ser realizado no endereço indicado no 

mandado, o oficial detentor deverá cumpri-lo no novo endereço, ainda que este se 

localize em outro setor.  

Art. 674. Os mandados de distribuição regular deverão ser remetidos pelas secretarias 

das varas e do Foro à Central, a partir das 13 horas.  

§ 1º Ao receber os mandados judiciais, a central de mandados providenciará a 

distribuição, por meio do sistema informatizado, indicando obrigatoriamente o setor 

correspondente.  
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§ 2º O mandado judicial que contenha irregularidade ou que não corresponda ao setor 

ao qual foi direcionado será devolvido à secretaria da vara de origem, para que sejam 

sanadas as irregularidades e reenviados à Central, que então providenciará a 

distribuição.  

§ 3º Os mandados urgentes serão remetidos à central e imediatamente distribuídos aos 

oficiais de plantão, não incidindo sobre estes as disposições constantes no § 1º deste 

artigo.  

§ 4º Os mandados urgentes deverão ser devidamente identificados, e somente serão 

considerados como tal se expressamente determinados no despacho/decisão do Juízo, 

sem o que não serão considerados urgentes.  

Art. 675. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos pelos Oficiais de Justiça 

nos prazos fixados no art. 655, III, da CNGC.  

§ 1º A contagem do prazo para cumprimento do mandado terá início no primeiro dia útil 

subseqüente à sua distribuição, constituindo dever funcional do oficial de justiça 

verificar diariamente na central de mandados a existência de mandados e/ou 

comunicados.  

§ 2º Em se tratando de mandado para cumprimento de mais de um ato processual, o 

prazo previsto no caput será contado individualmente para cada ato, exceto no caso da 

avaliação, que deverá ser realizada concomitantemente com a penhora.  

§ 3º Os mandados com determinação de penhora “na boca do caixa” terão, no máximo, 

05 (cinco) diligências.  

§ 4º O gestor judiciário, constatando a existência de mandado em atraso com prazo 

superior a 05 (cinco) dias, por meio do relatório gerado no sistema informatizado, 

comunicará o Juiz acerca do ocorrido, para as providências previstas no art. 658 da 

CNGC.  

§ 5º Em caso de contumaz atraso, não superior a 05 (cinco) dias, no cumprimento dos 

mandados, sem pedido de dilação, o Juiz determinará a abertura de processo 

administrativo para apuração do fato.  

§ 6º Considera-se atraso contumaz, para efeitos de aplicação do § 5º, o comportamento 

reiterado do oficial de justiça em pelo menos 20% (vinte por cento) do total de 

mandados recebidos no mês.  

Art. 676. O pedido de dilação de prazo deverá ser justificado e formulado até 24 (vinte 

e quatro) horas antes do seu vencimento e entregue à Central de Mandados.  
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Parágrafo único. Deferido o pedido de dilação, o prazo concedido pelo magistrado será 

automaticamente acrescido ao anteriormente fixado para cumprimento do mandado, 

considerando-se ciente o Oficial de Justiça a partir da comunicação do deferimento pela 

Central de Mandados.  

Art. 677. Não haverá distribuição de mandados ao Oficial de Justiça nos 10 (dez) dias 

que antecederem o início de suas férias, exceto se o período de gozo foi igual ou menor 

que 05 (cinco) dias.  

§ 1º Os mandados judiciais distribuídos até 10 (dez) dias antes do início das férias 

deverão ser cumpridos e devolvidos antes do afastamento.  

§ 2º O gozo de férias, compensatórias e licenças por prazo igual ou inferior a 05 (cinco) 

dias prorroga automaticamente o prazo para cumprimento do mandado.  

§ 3º Nos 10 (dez) dias que antecedem as férias, os oficiais de justiça não participarão 

dos Plantões Judiciais.  

Art. 678. A Diretoria de Recursos Humanos manterá permanentemente atualizados, no 

Sistema de Gestão de Pessoal, os dados funcionais dos oficiais de justiça relativamente 

às férias, licenças, afastamentos e ausências.  

Art. 679. Os Oficiais de Justiça deverão manter atualizados seus endereços, bem como 

os números de telefones fixos e celulares junto à Central de Mandados, que se 

incumbirá de informá-los à Diretoria de Recursos Humanos.  

Art. 680. Compete à Diretoria do Foro de cada uma das comarcas de Entrância Especial 

e de Terceira Entrância realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a divisão dos setores e das 

equipes dos oficiais de justiça, informando ao Departamento de Aprimoramento da 

Primeira Instância da Corregedoria-Geral da Justiça, que providenciará, no prazo de 03 

(três) dias úteis, a adequação do sistema informatizado da comarca, necessário à 

efetivação das disposições contidas relativas à setorização.  

Parágrafo único. A Diretoria do Foro poderá expedir normas complementares, com 

vistas à efetividade desta seção. 

 

Da Fiscalização e o Combate às Queimadas pelos Oficiais de Justiça 

 

Art. 681. No período de proibição de queimadas no Estado de Mato Grosso, sempre que 

o oficial de justiça deparar com queimadas ilegais deverá lavrar laudo de constatação 

contendo: 
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I – a discriminação do local e o seu endereço; 

II – material fotográfico da queimada e das proximidades, se possível, inclusive de 

construções, casas, imóveis comerciais e/ou barracões eventualmente existentes; 

III – averiguar quem, efetivamente, deu início à queimada, bem como o proprietário do 

imóvel onde o fogo se propaga, incluindo no laudo o nome de todos os envolvidos. 

Art. 682. Constatada a queimada, depois de efetivar as diligências necessárias, o oficial 

de justiça providenciará, imediatamente, meios para cessar o ilícito, podendo contar, se 

necessário, com a ajuda da população e da força policial. 

Parágrafo único. Caberá ainda ao Oficial de Justiça comunicar o fato ao Batalhão do 

Corpo de Bombeiros e às autoridades ambientais, como a SEMA, IBAMA, Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, os quais ficarão responsáveis por 

cessar o dano ambiental e efetivar as fiscalizações de estilo. 

Art. 683. Lavrado o laudo, o Oficial de Justiça o remeterá à Polícia Judiciária Civil da 

respectiva comarca para as providências cabíveis. 

Art. 684. Os Juízes Diretores de Foro, no prazo de 15 (quinze) dias, orientarão os 

oficiais de justiça da comarca acerca do conteúdo desta seção. 

Parágrafo único. Igual providência será adotada todos os anos na primeira semana do 

início do período de proibição de queimadas no Estado. 

Art. 685. Os Oficiais de Justiça receberão os valores das diligências por ato.  

Art. 686. Consideram-se ato único, para fins de pagamento de diligência, as intimações 

e citações que devem ser realizadas ao mesmo tempo no mesmo endereço.  

Parágrafo único. Somente poderão se enquadrar no conceito de ato único: 

I - As determinações oriundas de um mesmo processo e desde que cumpridas no mesmo 

endereço (tais como os de penhora, arresto, sequestro, depósito, avaliação, etc); 

II - A citação por hora certa; 

III - As ordens emanadas em ações distintas, desde que propostas pelo mesmo autor, ou 

autores em litisconsórcio, contra o mesmo réu, ou mesmos réus em litisconsórcio; 

Art. 687. Os valores constantes nos §§ 1º e 2º do art. 647 da CNGC corresponderão a 

todas as diligências necessárias à prática de cada ato objeto da ordem judicial, ainda que 

o resultado seja negativo.  

Art. 688. Em se tratando de medidas urgentes, em que o oficial de justiça constatar que 

o citando ou intimando encontra-se em outra zona diversa da constante no mandado, 

deverá cumprir o ato e certificar nos autos a necessidade de complementação da 
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diligência, a fim de que a parte seja intimada para complementação da referida 

diligência.  

Parágrafo único. Sendo negativo o resultado, o oficial de justiça certificará nos autos a 

fim de que nova diligência seja paga para o novo cumprimento do mesmo ato.  

Art. 689. Havendo endereços distintos no mandado judicial para o cumprimento dos 

atos e não sendo encontrada a pessoa no primeiro endereço, contar-se-á outro ato para 

seu cumprimento em outro endereço, ou seja, se para o cumprimento da mesma ordem 

judicial o oficial de justiça efetuou diligências em endereços diferentes, fará jus a tantos 

atos quantos forem os locais visitados.  

Parágrafo único. A mesma solução deverá ser adotada quando houver apenas um 

endereço indicado no mandado judicial e a pessoa a ser intimada nele não for 

encontrada e ali obtida a informação de que será encontrada em outro endereço.  
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Seção 4 – Depositário Judicial, Avaliador, Contador e Partidor 

 

Art. 690. Aplicam-se aos avaliadores e depositários judiciais, respeitadas as 

peculiaridades das funções do cargo, as disposições desta seção. 

Art. 691. Nas comarcas onde não houver avaliador judicial no quadro funcional, ou os 

houver em número insuficiente, as avaliações judiciais, que não forem de natureza 

complexa ou não exigirem conhecimento técnico específico, poderão ser realizadas pelo 

mesmo oficial de justiça do processo. 

Art. 692. O Diretor do Foro poderá admitir inscrições de pessoas com habilitação 

técnica específica, para integrarem o cadastro de avaliadores não oficiais da comarca, 

não gerando a inscrição, uma vez deferida, ônus financeiro ou vinculação de qualquer 

natureza jurídica, principalmente de ordem empregatícia ou funcional, com o Poder 

Judiciário. 

§ 1º A pessoa cadastrada somente poderá servir em casos de extrema necessidade e 

exigência de capacitação técnica específica, quando então atuará como perito avaliador, 

nos termos da legislação processual civil, mediante despacho fundamentado do Juiz do 

processo, reconhecendo a necessidade da avaliação técnica, e designação, dentre os 

previamente cadastrados, através de sorteio feito pelo Distribuidor. 

§ 2º A disposição do caput não se aplica na comarca onde houver avaliador público 

concursado ou, na ausência deste, oficial de justiça ou qualquer outro servidor do Poder 

Judiciário com a mesma habilitação técnica. 

Art. 693. Não será mais permitida, sob qualquer pretexto, especialmente nas comarcas 

de Entrância Especial, a realização de avaliações por pessoas que não integram o quadro 

funcional da comarca, ficando vedada, portanto, a nomeação de avaliadores ad hoc pelo 

Juiz do processo, devendo ser observado, doravante e em qualquer caso, o critério do 

art. 691, da CNGC, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 692 da CNGC. 

Art. 694. Ainda que haja depositário público na comarca, o depósito de bens, em 

consequência de atos judiciais, poderá ser feito em mãos do executado, se convier ao 

exequente. 

Art. 695. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro, de ofício ou mediante 

provocação dos interessados, mas sempre com posterior comunicação à Corregedoria-

Geral da Justiça. 
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Art. 696. Todos os veículos apreendidos e que se encontram à disposição dos Juízos 

deverão ser encaminhados aos depositários públicos ou na falta destes ao depositário 

nomeado pelo Juiz do feito e, imediatamente, cumprido disposto no art. 1.487 da 

CNGC. 

Art. 697. Não podem figurar como depositários os Juízes de Direito, funcionários ou 

serventuários da Justiça. 

Art. 698. Nenhum veículo furtado poderá ser dado em depósito ao receptador ou 

àquelas pessoas denominadas adquirentes de boa-fé, observando as disposições do 

Provimento 34/99-CM.  

Art. 699. Havendo necessidade de intimação de depositários para a devolução de bens, 

deverá constar no mandado o valor deles, procedendo à avaliação prévia, se necessária, 

para facultar-lhes o pagamento (substituição) em dinheiro. 

Art. 700. Aplicam-se aos avaliadores e partidores, no que couber, as disposições deste 

capítulo, assim como as regras estabelecidas no COJE. 
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Seção 5 – Gestor Judiciário  

 

Art. 701. Aos Gestores Judiciários, titulares ou designados, incumbe: 

I - chefiar, sob a supervisão e direção do Juiz, a Secretaria em que estiver lotado; 

II - assinar, observada a forma prescrita, todos os termos dos processos e demais atos 

praticados no Juízo em que servir; 

III - zelar pela arrecadação da taxa judiciária, custas e demais exigências fiscais e 

outros quaisquer valores devidos pelas partes; 

IV - preparar, diariamente, o expediente do Juiz; 

V - ter em boa guarda os autos, livros e papeis de sua secretaria; 

VI - manter classificados e em ordem cronológica todos os autos, livros Infração papéis 

a seu cargo, organizando e conservando atualizado o sistema informatizado, ou, não 

havendo este, os índices e fichários; 

VII - zelar da entrega, mediante carga, diariamente, ao Juiz, Promotor, Defensor 

Público ou advogado dos autos conclusos ou com vista; 

VIII - remeter à Corregedoria-Geral da Justiça, ao fim de cada mês, relatório estatístico 

do movimento forense da secretaria; 

IX - devolver à distribuição ou depósito os objetos encaminhados em razão de 

audiência, salvo se ordenada pelo Juiz sua entrega ao interessado, caso em que esta 

deverá ser comunicada ao depositário ou distribuidor; 

X - fornecer certidão, independentemente de despacho, do que constar nos autos, livros 

e papéis da sua secretaria, salvo quando a certidão se referir a processo: 

a) de interdição, antes de publicada a sentença; 

b) de arresto ou sequestro, antes de realizado; 

c) formado em segredo de justiça (CPC, artigo 189); 

d) penal, antes da pronúncia ou sentença definitiva; 

e) especial, regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; 

f) administrativo, de caráter reservado; 

XI - extrair, autenticar, conferir e consertar traslados; 

XII - autenticar reproduções de quaisquer peças ou documentos de processos que 

tramitem em sua secretaria; 

XIII - manter e escriturar os livros de uso obrigatório; 
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XIV - promover e fiscalizar a alimentação de dados ao sistema, assim como remeter os 

autos ao Distribuidor, independentemente de despacho, para inclusão dos dados 

qualificativos das partes que não possam ser lançados pela secretaria; 

XV - extrair guia de execução penal; 

XVI - proceder aos cálculos referentes à liquidação e/ou unificação de penas privativas 

de liberdade; 

XVII - realizar todos os atos que lhes forem atribuídos pelas leis processuais, por esta 

Consolidação, em resoluções do Órgão Especial, do Conselho da Magistratura e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, bem como no Manual do Método ORDEM. 

XVIII - impulsionar, por certidão, os feitos que dependam da mera prática de atos 

ordinatórios, nos termos da legislação processual e do art. 482, VI, CNGC.  

Parágrafo único. As certidões, nos casos enumerados no inciso X, letras “a” a “f”, 

somente serão fornecidas mediante petição deferida pelo Juiz competente e mediante 

comprovante de recolhimento das custas, em guia própria (Lei 7.603/01, Tabela B, item 

‘3.º’ e artigo 3.º, do Provimento 02/2003/CM). Do indeferimento caberá recurso ao 

Corregedor-Geral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 702. Transitada em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, 

deverá o Gestor judiciário, titular ou designado, da vara competente, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, extrair a guia de recolhimento, que rubricará em todas as folhas e 

assinará com o Juiz, procedendo a sua remessa ao Distribuidor (Capítulo 7, Seção 28).  

§ 1º A guia de recolhimento conterá:  

I - o nome do condenado; 

II - a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de 

identificação; 

III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do 

trânsito em julgado; 

IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; 

V - a data da terminação da pena; 

VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento 

penitenciário. 

§ 2º Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça 

Criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no § 2° do 

artigo 84 da Lei 7.210/84. 
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§ 3º As guias de recolhimento serão registradas no Livro de Registro de Execuções 

Penais e sursis, segundo a ordem cronológica do recebimento, e, anexadas ao prontuário 

do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras 

retificações posteriores. 

Art. 703. É vedado aos gestores judiciários o recebimento de valores a qualquer título, 

tendo em vista que as secretarias não possuem cofre ou qualquer segurança para a sua 

guarda e posterior depósito. Sendo procurado pelos interessados para tal fim, deverá o 

Gestor judiciário expedir a guia de recolhimento da conta judicial, vinculada ao 

processo para depósito pela parte, exceto nos casos previstos no art. 1.467, § 1º, da 

CNGC. 

Parágrafo único. Caso já esteja encerrado o expediente bancário, o gestor judiciário 

deverá expedir a referida guia de recolhimento e certificar nos autos o horário do seu 

fornecimento, para apreciação do Juiz.  
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Seção 6 – Distribuição de Incidentes Processuais 

 

Art. 704. Ficam vedados a distribuição, o registro, a autuação e o cadastramento, no 

sistema informatizado, de requerimentos ou medidas incidentais que não devam ser 

processados em apenso aos autos principais, dos quais se destaca o seguinte rol 

exemplificativo: 

I – Varas Criminais: 

a) liberdade provisória; 

b) relaxamento de prisão em flagrante; 

c) revogação de prisão preventiva ou temporária; 

d) representação acerca de prisão temporária ou preventiva; 

e) pedido de providências; 

f) quebra de sigilo dos dados telefônicos ou bancários; 

g) transferência de reeducando. 

II – Varas Cíveis: 

a) assistência judiciária gratuita, quando formulada na petição inicial ou contestação; 

b) cumprimento de sentença; 

c) assistência litisconsorcial; 

d) habilitação de sucessor. 

Art. 705. As questões incidentais que devam ser processadas em autos apartados por 

exigência legal (v.g.: exceções; declaração de insanidade mental ou dependência 

toxicológica; restituição de objetos apreendidos; interceptação telefônica; impugnação 

ao valor da causa; impugnação a pedido de justiça gratuita; habilitação de crédito em 

inventário; remoção de inventariante etc.) serão distribuídas por dependência aos autos 

principais.  

§ 1º Nos feitos desmembrados, a distribuição receberá novo código, com nova 

numeração única, independente do processo principal, porém com a mesma data de 

protocolo e os mesmos dados do processo original. 

§ 2º Protocolado pedido de liberdade provisória, relaxamento de prisão em flagrante ou 

qualquer outra medida incidental anterior ao início da ação penal, o incidente será, 

excepcionalmente, distribuído, autuado e registrado no livro de Registro de 

Procedimentos Criminais Diversos, sendo as peças essenciais trasladadas para os autos 

do Inquérito Policial ou da ação penal, após a decisão do incidente.  
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§ 3º É vedado o lançamento no sistema informatizado de acompanhamento processual e 

no relatório estatístico mensal das atividades forenses (art. 41 da CNGC) de qualquer 

incidente ou requerimento como processo autônomo. 

Art. 706. O Juiz deverá providenciar, em 15 (quinze) dias, a regularização dos 

incidentes que estiverem tramitando em desacordo com os itens desta seção, 

determinando a baixa na distribuição ou a retificação do registro dos autos na secretaria, 

no sistema informatizado e no relatório de produção.  

Art. 707. A ordem de baixa na distribuição deverá ser expedida ao Cartório 

Distribuidor, assinalando-se prazo razoável e improrrogável para seu cumprimento. 
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Seção 7 – Serviço de Plantão Judiciário 

 

Art. 708. Regulamentar o funcionamento da Central de Mandados, que terá por 

finalidade o recebimento, cadastro, distribuição, controle de prazos e devolução dos 

mandados expedidos pelos magistrados em todas as comarcas, ressalvadas as de 

Primeira Entrância. 

§ 1º Os Juízes Diretores dos Fóruns providenciarão a instalação da Central de 

Mandados, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 2º As secretarias das Varas e dos Juizados Especiais farão o pré-cadastro no sistema 

informatizado dos mandados a serem cumpridos pelos oficiais de justiça, 

encaminhando-os à Central, para distribuição, que lhes passará recibo das listas 

apresentadas, devendo estas ser arquivadas em ordem rigorosamente cronológica.  

I – Mensalmente, o Gestor judiciário descartará do arquivo as listas dos mandados 

devolvidos, comunicando o Juiz acerca dos não devolvidos, para as providências 

previstas no art. 658, § 3º, da CNGC. 

II – Instalada a Central, fica dispensada a utilização do livro de registro de cargas aos 

oficiais de justiça, permanecendo, nas comarcas onde não forem instituídas, a obrigação 

de se retirar e devolver os mandados diretamente nas Secretarias das Varas ou Juizados, 

mediante procedimento próprio. 

III – As Centrais de Distribuição, nas comarcas servidas por Central de Mandados, 

farão a distribuição das ações sem menção ao nome do oficial de justiça encarregado 

das diligências. 

Art. 709. Os mandados com diligências pagas deverão ser enviados à Central com o 

comprovante original do depósito, efetuado na conta da Diretoria e com a Guia de 

Depósito específica, devidamente preenchida. 

§ 1º A via única da guia de depósito de Diligência do oficial de justiça, constante do 

anexo I, conterá os seguintes campos: 

I - número da agência bancária; 

II - número da conta da Diretoria; 

III - número do processo e da Vara; 

IV - nome das partes; 

V - valor da diligência a ser depositada, observando a tabela vigente; 

VI - autenticação da matrícula do oficial de justiça. 
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Art. 710. Os mandados, tão logo recebidos na Central, serão minuciosamente 

analisados, observando-se os seguintes aspectos: 

I - se estão acompanhados do número de cópias necessárias, contrafé fornecida pela 

parte autora, inclusive se esta estiver representada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública, em quantidade necessária para a citação/intimação da parte ré, além dos demais 

documentos exigidos em lei;  

II - se foram expedidos e entregues na Central com prazo suficiente para o devido 

cumprimento; 

III - se estão acompanhados das guias de recolhimento do numerário destinado à 

condução do Oficial de Justiça; 

IV - se todos os requisitos necessários ao cumprimento por parte do Oficial de Justiça 

estão corretamente discriminados, tais como: endereço completo, data e horário da 

audiência etc., de forma a não prejudicar o cumprimento da diligência; 

V - se consta o número do código do processo nas cópias dos mandados. 

Parágrafo único. Havendo irregularidade que impossibilite a distribuição ou o 

cumprimento, o mandado será devolvido ao Juízo remetente, certificando-se a 

ocorrência. 

Art. 711. O Juiz Diretor do Fórum designará servidor para proceder às distribuições na 

Central de Mandados, estabelecendo o seu lugar de funcionamento. 

Art. 712. Os mandados, depois da conferência inicial, serão distribuídos, por meio do 

sistema informatizado de acompanhamento processual, aleatoriamente e 

equitativamente entre os oficiais de justiça em atividade, cabendo ao servidor 

responsável: 

I - autenticar uma via do mandado e, em casos de pagamento da diligência, a guia de 

depósito e o comprovante original do depósito; 

II - enviar, diariamente, todas as guias à Diretoria do Fórum, mediante protocolo, para 

transferência do crédito à conta-corrente do oficial de justiça; 

III - arquivar os comprovantes de depósitos que lhe forem encaminhados pela Diretoria 

do Fórum; 

IV - cadastrar os nomes dos oficiais de justiça, e proceder a todas as anotações 

necessárias, como férias, licenças, afastamentos etc.; 

V - fazer as notificações e arquivar as Portarias dos plantões judiciais; 

VI - comunicar os oficiais de justiça acerca da escala de plantões; 
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VII - organizar o serviço e tomar as providências para a administração da Central de 

Mandados; 

VIII - controlar os prazos de entrega e devolução de mandados. 

Art. 713. Cumprido o mandado, será ele devolvido à Central, que os encaminhará à 

Secretaria de origem. 

Art. 714. Até que seja disponibilizada impressora autenticadora pelo Tribunal de 

Justiça, a Central de Mandados utilizará carimbos manuais, conforme anexo II, com os 

seguintes campos: 

I - nome e matrícula do Oficial de Justiça; 

II - número do protocolo da distribuição do mandado; 

III - valor da diligência. 

Art. 715. O registro de recebimento e devolução de mandados judiciais entre as 

Secretarias, as Centrais de Mandados e os Oficiais de Justiça será feito por meio de 

ferramenta de cargas existente no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, sendo proibida a entrega de mandados diretamente às partes ou aos seus 

advogados. 

Art. 716. Todos os Oficiais de Justiça deverão providenciar, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, abertura de conta no Banco do Brasil, para fins de recebimento de valores de 

diligências. 
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CAPÍTULO IV – DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS 
ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

Seção 1 – Disposições Gerais  

 

Art. 717. A adoção de menores por estrangeiros é tida como medida excepcional (artigo 

51 da Lei 8.069/90), não podendo preferir a adoção disputada por brasileiros. 

Art. 718.  É vedado o deferimento da guarda ou da adoção a estrangeiro residente ou 

domiciliado fora do País que não esteja devidamente habilitado para adoção 

internacional na CEJA/MT. 

Art. 719. A oitiva pessoal dos adotantes e dos representantes legais dos adotandos 

constitui medida de cautela e do convencimento de que não deva ser dispensada. 

Art. 720. Os Juízes do Estado de Mato Grosso ficam obrigados a remeter à CEJA/MT, 

dentro dos 10 (dez) dias subsequentes à prolação, as sentenças deferindo adoção de 

crianças por estrangeiros e as proferidas nos feitos de adoção, guarda (criança em 

situação de risco) e destituição do poder familiar, após o trânsito em julgado. 

Art. 721. No caso de adoção, o novo assento de nascimento do menor adotado deve ser 

lavrado no Registro Civil, na secretaria da Comarca onde foi deferida, devendo, no caso 

de o menor ter sido registrado na secretaria de outra comarca, ser deprecado o 

cancelamento do assento primitivo. 

Art. 722. O Juiz visitará as instituições de abrigo, trimestralmente, com a finalidade de 

verificar se está sendo cumprido o que dispõem os artigos 90 a 94 do ECA. 

§ 1º As irregularidades porventura observadas constarão em relatório a ser encaminhado 

à CEJA/MT, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trimestre. 

§ 2º As autoridades competentes expedirão guias de abrigamento quando determinarem 

a medida de proteção de abrigo de menores em entidades (ECA, artigo 101, VII). Onde 

não houver entidades de abrigamento, deverão os infantes ser encaminhados aos Juízes 

das Comarcas circunvizinhas, em que funcionarem tais instituições (Portaria 

05/00/CEJA-MT, artigo 8º). 

§ 3º A guia de abrigamento deverá conter os dados completos de identificação da 

criança ou do adolescente e, se possível, estar acompanhada de certidão de nascimento e 

outros documentos relativos à vida do abrigado (carteira de vacinação, histórico escolar 

e etc). 
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§ 4º Quando a medida for determinada pelo Conselho Tutelar, deverá ele fazer constar 

da guia os motivos do abrigamento e comunicar o fato ao Juiz e ao Promotor de Justiça 

da Infância e da Juventude da Comarca. 

§ 5º Os Juízes da Infância e da Juventude devem exigir das entidades de atendimento o 

cumprimento do disposto no artigo 93, parte final, do ECA. 

§ 6º De toda comunicação de abrigamento, autuar-se-á o procedimento de medida 

protetiva visando o acompanhamento do menor institucionalizado para que, no mais 

curto lapso temporal possível, seja o infante reintegrado à família biológica ou inserido 

em família substituta, dado o caráter provisório do abrigamento, conforme dispõe o 

artigo 101, parágrafo único, da Lei 8.069/90. 
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Seção 2 – Dos Serviços da Infância e da Juventude 

 

Art. 723. Os serviços judiciários, sob a supervisão da autoridade judicial, poderão ter a 

colaboração de entidades responsáveis pela assistência à criança e ao adolescente. 

Art. 724. São isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de competência da 

Justiça da Infância e da Juventude, salvo em casos de litigância de má-fé.  

Art. 725.  É dispensável a intervenção de advogado no pedido de adoção ou guarda de 

menor quando os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos do poder familiar ou 

concordarem expressamente com o pedido (ECA, artigo 166). 

Art. 726. Ao se prestar informações a terceiros, os ofícios da Infância e da Juventude 

deverão cuidar para que se observe as limitações do segredo de justiça, nos termos do 

ECA. 

Parágrafo único. Quando as informações forem solicitadas por autoridade judicial, 

bem como antes da subida dos autos à instância superior, a certidão deverá ser 

detalhada, fazendo constar a natureza dos atos infracionais a que se referem, se houve 

aplicação de qualquer das medidas previstas no artigo 112 do ECA e o seu 

cumprimento. 

Art. 727. Se uma criança ou adolescente, envolvida em procedimentos da Justiça da 

Infância e da Juventude, não se acha registrada, o assento do seu registro deverá ser 

feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária. 

Parágrafo único. Serão isentos de multas, custas e emolumentos, e terão absoluta 

prioridade, os registros, averbações e certidões necessárias à regularização do registro 

civil da criança ou adolescente.  

Art. 728. Nos procedimentos de colocação em família substituta, os editais expedidos 

pelo ofício da Infância e da Juventude deverão se limitar aos dados essenciais à 

identificação dos pais ou responsáveis.  

Art. 729. Sem prejuízo das anotações do Registro Geral de Feitos, o gestor judiciário 

deve manter fichário geral, onde deve ser anotada toda a movimentação do 

procedimento, até o seu final, podendo este procedimento ser substituído por sistema de 

processamento de dados.  

Parágrafo único. As fichas ou dados deverão conter os elementos essenciais para 

individualização e identificação das partes e do procedimento.  
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Art. 730. Devem ser expedidas em 02 (duas) vias as autorizações de viagem, devendo a 

segunda ser arquivada juntamente com o pedido, que será cadastrado e registrado no 

Livro de Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios, dispensando-se autuação.  

Art. 731. O pedido, a critério do Juiz, poderá ser registrado e autuado, se houver 

necessidade de maiores informações, diligências ou intervenção do Ministério Público, 

caso em que o registro se fará no Livro de Incidentes e Procedimentos Diversos.  

Art. 732. É dispensável a autorização judicial para que crianças e adolescentes viajem 

ao exterior:  

I - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que autorizados por 

ambos genitores, ou pelos responsáveis, por documento escrito e com firma 

reconhecida; 

II - com um dos genitores ou responsáveis, sendo nesta hipótese exigível a autorização 

do outro genitor, salvo comprovada impossibilidade material registrada perante 

autoridade policial;  

III – desacompanhados ou acompanhados de terceiro maior e capaz, quando retornando 

para a sua residência no exterior, designado por seus pais ou responsáveis, residentes no 

exterior, mediante documento autêntico, com firma reconhecida.  

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança ou pelo 

adolescente deve ser entendido aquele que detiver a sua guarda, além do tutor.  

§ 2º O documento de autorização mencionado neste artigo, além de ter firma 

reconhecida, deverá conter fotografia da criança ou do adolescente e será elaborado em 

02 (duas) vias, sendo que uma deverá ser retida pelo agente de fiscalização da Polícia 

Federal no momento do embarque, e a outra deverá permanecer com a criança ou 

adolescente, ou com o terceiro maior e capaz que o acompanhe na viagem.  

§ 3º O documento de autorização deverá conter prazo de validade, a ser fixado pelos 

genitores ou responsáveis.  

§ 4º Ao documento de autorização a ser retido pela Polícia Federal deverá ser anexada 

cópia do documento de identificação da criança ou do adolescente, ou do termo de 

guarda, ou de tutela. (sugestão de acréscimo – Resolução 51/2008 – CNJ)  

Art. 733. Nas Comarcas onde houver entidade de atendimento para medidas 

socioeducativas, a avaliação e fiscalização periódica das unidades de internação serão 

exercidas pelo Juiz de Direito com atribuição na área da Infância e Juventude (área 

infracional) e, na sua ausência, o Substituto Legal.  
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Seção 3 – Dos Livros  

 

Art. 734. As Varas Especializadas da Infância e da Juventude e as Varas Judiciais 

Cíveis dotadas de competência cumulativa para o processo e julgamento da mesma 

matéria terão os seguintes livros obrigatórios: 

I - Registro Geral de Feitos Não-Infracionais (adoção, guarda, destituição do poder 

familiar, habilitação para adoção, tutela, medidas de proteção, ação mandamental, 

investigação social, pedidos de providências, ECA - artigo 148, § único, “a” a “h”, etc); 

II - Registro Geral de Feitos Infracionais (sindicâncias, pedidos de arquivamento ou 

remissão e representação); 

III - Registro de Procedimentos para apuração de infrações administrativas e de 

irregularidades em entidades de atendimento (ECA, artigo 191 e seguintes); 

IV - Registro de guia de Execução de medidas socioeducativas; 

V - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

VI - Registro de Incidentes e Procedimentos Diversos; 

VII - Registro de requerimentos avulsos e ofícios; 

VIII - Carga de autos ao Juiz;  

IX - Carga de Autos ao Ministério Público; 

X - Carga de Autos ao Defensor Público; 

XI - Carga de Autos a Advogado; 

XII - Carga de Autos a outras entidades, servidores e lotações; 

XIII - Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça; 

Art. 735. As Varas Especializadas da Infância e da Juventude e as Varas Judiciais 

Cíveis dotadas de competência cumulativa para o processo e julgamento da mesma 

matéria deverão possuir também os seguintes classificadores, para arquivamento de: 

I - Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

II - Relatórios de visitas, inspeções e correições; 

III - Alvarás Expedidos; 

IV - Mandados de Apreensão Expedidos; 

V - Portarias Expedidas; 

VI - Relatórios dos agentes da infância e da juventude e outros; 

VII - Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados pelo 

Juízo, na forma do art. 477, da CNGC; 
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VIII - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

IX - Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º, da Lei 7.602/2001). 

X - Arquivamento de segundas vias de autorização de viagens. 

Art. 736. Na escrituração, guarda e conservação dos livros, registros e arquivos, serão 

observadas as normas legais e administrativas atualmente em vigor, podendo haver 

substituição desses por arquivos digitais mediante expressa autorização da 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

§ 1º Somente após a decisão judicial é que os termos devem ser lavrados, devendo ser 

assinados pelo Juiz e constar todos os elementos necessários e pertinentes, inclusive 

qualificação dos interessados.  

§ 2º Os termos serão lavrados em 02 (duas) vias, sendo a primeira destinada ao processo 

e a segunda ao interessado, devendo, ainda, ser integralmente lançados no sistema 

informatizado de controle processual, inclusive termos de audiência e respectivas 

assentadas. 

§ 3º Desde que observado o disposto nos artigos anteriores deste capítulo, os termos 

poderão ser expedidos pelo sistema de processamento de dados. 

Art. 737. Deverão ser registrados no Livro de Registro Geral de Feitos todas as 

comunicações, relatórios, requerimentos ou portarias que ensejam a instauração de 

qualquer procedimento. 
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Seção 4 – Do Agente Voluntário da Infância e Juventude 

 

Art. 738. A fiscalização das normas de prevenção e proteção à criança e ao adolescente, 

contidas na legislação e portarias judiciais, é de atribuição dos agentes (antigo inspetor), 

efetivos ou voluntários.  

Art. 739. Os Agentes Voluntários da Infância e Juventude serão designados pela autoridade 

judiciária competente, a título gratuito, nos termos da Lei n. 9.608/1998, pelo prazo de 2 

(dois) anos, renovado uma única vez por igual período, a critério do Juiz, devendo 

preencher os seguintes requisitos:  

I – idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

II – residir obrigatoriamente na Comarca do Juízo da Infância e Juventude a que pretenda 

exercer a função; 

III – exercer profissão compatível com a função, mediante comprovação do exercício de 

atividade laboral, v.g., não ser proprietário de estabelecimentos comerciais, bares, casas de 

show, boates e congêneres. 

IV – possuir obrigatoriamente nível médio completo; 

V – não possuir antecedentes criminais; 

VI – não desempenhar ou exercer atividade policial, seja civil ou militar; 

VII – idoneidade moral; 

VIII – bons antecedentes. 

§ 1º Findo o prazo estabelecido no caput não poderá ser designado o mesmo agente, 

devendo oportunizar a função a outro membro da comunidade.  

§ 2º Terão preferência para exercer a função de agente voluntário da infância e juventude os 

diplomados em serviço social, psicologia e bacharel em Direito. 

Art. 740. O programa e a coordenação dos trabalhos de fiscalização serão atribuídos a 

servidor de confiança do Juiz, preferencialmente bacharel em Direito. 

Parágrafo único. Na Comarca da Capital, tais serviços serão da competência do Juiz com 

atribuições administrativas junto às Varas da Infância e da Juventude, que processará e 

julgará, também, os feitos envolvendo as infrações administrativas decorrentes dessa 

atividade, assim como as autorizações para viajar. 

Art. 741. A designação e a expedição das credenciais de agentes voluntários serão 

comunicadas à Corregedoria-Geral da Justiça para fins de anotação e controle do setor 

competente, encaminhando-se cópia do ato de designação e recibo de entrega da carteira de 

identificação. 
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Parágrafo único. Idêntica providência será efetivada na hipótese do descredenciamento, 

ocasião em que deverá haver o recolhimento da carteira de identificação. 

Art. 742. Os crachás, coletes e outros símbolos do Poder Judiciário somente poderão ser 

utilizados em serviço pelo agente voluntário, sendo-lhes entregues no início dos trabalhos e 

restituídos ao final do expediente. A carteira de identificação ficará permanentemente com o 

inspetor voluntário.  

Art. 743. Fica vedado o uso de armas, algemas ou qualquer outro instrumento por ocasião 

dos serviços de fiscalização. 

Art. 744. Qualquer ato que se destine a editar normas de prevenção e proteção à criança e 

ao adolescente e ao funcionamento da inspetoria deverá ser comunicado à Corregedoria-

Geral da Justiça para os devidos fins. 

Art. 745. O processo seletivo para designação do Agente Voluntário da Infância e 

Juventude deverá ser feito pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, mediante entrevista 

pessoal, de caráter eliminatório, o qual será avaliado conhecimentos gerais das diretrizes e 

regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como análise de redação do 

voluntariado, devendo assinar perante o juízo um termo de voluntário" (Anexo I).  

Art. 746. Fica terminantemente proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de 

outro Agente já designado, com vínculo efetivo ou voluntário, obedecendo aos princípios 

insculpidos no caput do art. 37, da Constituição Federal.  

Art. 747. Os Juízes de Direito da Infância e Juventude, no que concerne ao número de 

agentes voluntários, observarão o seguinte:  

I – nas Comarcas de Entrância especial poderão ser designados até 50 (cinquenta) 

voluntários para cada Juízo; 

II – nas Comarcas de 3ª Entrância poderão ser designados até 30 (trinta) voluntários para 

cada Juízo; 

III – nas Comarcas de 2ª Entrância poderão ser designados até 20 (vinte) voluntários para 

cada Juízo; 

IV – nas Comarcas de 1ª Entrância poderão ser designados até 10 (dez) voluntários”. 

Art. 748. A duração normal do trabalho, para os Agentes Voluntários não excederá a 04 

(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, devendo o agente elaborar relatório 

mensal de suas atividades ao Juízo da Vara da Infância e Juventude". 

Art. 749. O Termo de Adesão do Agente Voluntário da Infância e Juventude faz parte 

integrante desta Seção. 
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Seção 5 – Da Equipe Interprofissional 

 

Art. 750. Os assistentes sociais e psicólogos dos quadros do Poder Judiciário elaborarão 

os estudos sociais e psicológicos das situações que digam respeito às crianças, aos 

adolescentes e às famílias, submetidos à competência dos Juizados da Infância e da 

Juventude. 

Art. 751. Caso inexista no Foro assistentes sociais e psicólogos do Poder Judiciário, o 

Juiz poderá designar aqueles sediados na comarca, em caráter excepcional. Os serviços 

de assistentes sociais e psicólogos serão considerados relevantes, e deverá o Juiz 

providenciar os meios necessários à sua efetivação. 

Art. 752. Tratando-se de relatório para instrução do processo de habilitação para 

adoção, o estudo social deverá ser elaborado a partir de dados coletados no ambiente 

social do requerente (residência, bairro, vizinhança e etc.) devendo conter a descrição e 

análise de todos os aspectos relevantes para o julgamento da habilitação, assegurada a 

livre manifestação do ponto de vista técnico (ECA, artigo 151 e Portaria 05/00/CEJA-

MT). 

Art. 753. Fica assegurada a liberdade de manifestação aos assistentes sociais e aos 

psicólogos, do ponto de vista técnico. 

§ 1º Por todos os atos praticados nos processos, os assistentes sociais e psicólogos 

responderão perante o Juiz do feito. Estarão, porém, disciplinarmente subordinados ao 

Juiz da Vara onde estiverem lotados, ou ao Diretor do Fórum, se lotados na 

administração. Os assistentes sociais e psicólogos elaborarão seus estudos técnicos com 

as partes envolvidas a partir dos instrumentos específicos de suas profissões. 

§ 2º A equipe interprofissional deverá cumprir a determinação do magistrado, sendo 

vedado questionamento sobre a necessidade ou conveniência da elaboração dos estudos, 

que serão realizados em qualquer local (residências, boates, bares etc), com requisição 

de força policial, se necessário. 

Art. 754. O resultado dos estudos deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo, excepcionalmente, o Juiz reduzir ou dilatar esse tempo. 

Art. 755. No período de realização do atendimento, deverá ser evitada pelo técnico a 

presença de pessoas que possam comprometer a eficácia dos trabalhos a serem 

desenvolvidos. 
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Art. 756. Uma vez por ano será apresentado pelo corpo técnico, ao Juiz da Vara a que 

estiver subordinado, relatório de suas atividades, com avaliação do trabalho e proposta 

de medidas complementares. 

Art. 757. A equipe interprofissional acompanhará as crianças e adolescentes 

institucionalizados na Comarca, devendo elaborar relatório trimestral, conforme 

formulário padrão elaborado pela CEJA que será entregue ao Ministério Público, com 

cópia ao Juiz e à CEJA/MT (Portaria 05/2000/CEJA/MT, artigo 8.º, § 4.º). 

Art. 758. Serão mantidos em cada uma das Comarcas do Estado e devidamente 

arquivados os históricos das crianças e dos adolescentes em vias de adoção, como forma 

de garantir a eles o conhecimento de sua origem, observado o segredo de justiça. 

Art. 759. Aplicam-se às equipes interprofissionais dos Foros Cível e Criminal as regras 

constantes desta seção. 

Art. 760. O Manual de Capacitação para Psicólogos e Assistentes Sociais do Poder 

Judiciário, instituído na forma abaixo, servirá de referencial a toda equipe 

interprofissional das varas judiciais do Estado de Mato Grosso.  
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Seção 6 – Do Cadastro Geral Unificado  

 

Art. 761. O Cadastro Geral Unificado (CGU) será formado pelos cadastros dos 

pretendentes habilitados à adoção estaduais, internacionais e das crianças e adolescentes 

aptas à adoção, cabendo a secretaria da CEJA-MT sua organização. 

Parágrafo único. O cadastro será alimentado com os dados remetidos à CEJA/MT 

pelos Juízos da Infância e da Juventude do Estado e, cuidando-se de adoção 

internacional, por aquelas pessoas cujos nomes foram aprovados e declarados 

habilitados pela Comissão. 

Art. 762. A autoridade judiciária competente manterá, em cada comarca, um Cadastro 

de Crianças e Adolescentes (CCA) em condições de serem adotados, e outro de 

pretendentes habilitados à adoção (art. 50 do ECA). 

Parágrafo único. Somente serão aceitos pedidos de habilitação para adoção feito por 

domiciliados na respectiva comarca, levando-se em consideração que o cadastro tem 

âmbito estadual. 

Art. 763. O pedido de inscrição no Cadastro de Pretendente à Adoção - CPA será 

formulado por meio de requerimento padrão elaborado pelo CNJ (Anexo I) e dirigido ao 

Juiz, contendo a qualificação completa do(s) requerente(s). Poderá ser preenchido 

pessoalmente pelo interessado, pela equipe técnica ou pelo gestor judiciário, devendo o 

requerimento ser apresentado diretamente à secretaria, acompanhado dos seguintes 

documentos (art. 197-A, Lei 12.010/2009): 

I - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa 

ao período de união estável; e, em qualquer caso, acompanhadas de declaração de 

anuência do outro cônjuge ou companheiro; ou certidão de nascimento, se solteiro (art. 

165, I, do ECA). 

II - cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas;  

III - comprovante de renda e domicílio;  

IV- atestados de sanidade física e mental;  

V- certidão de antecedentes criminais;  

VI - certidão negativa de distribuição cível. 

VII - outros documentos, a critério do interessado, comprobatórios da sua aptidão para 

adotar. 
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Parágrafo único. O requerente poderá manifestar em relação ao futuro adotando, 

preferência por idade, sexo, cor, raça, saúde física e mental e outras características 

pessoais. 

Art. 764. Recebido na secretaria, o requerimento será registrado pelo gestor judiciário, 

em livro próprio e autuado como pedido de habilitação à adoção, com isenção de custas 

ou pagamento de despesas de quaisquer natureza (art. 141, § 2º, do ECA), sendo 

imediatamente concluso ao juiz competente, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

dê vistas dos autos ao Ministério Público, para que no prazo de cinco (05) dias, 

manifeste-se nos termos do artigo 197-B da Lei 12.010/2009. 

§ 1º Devolvidos, os autos serão encaminhados para a equipe interprofissional para a 

elaboração do estudo psicossocial, bem como para inscrição do requerente em curso 

preparatório para pretendente à adoção (Art. 197-C da Lei 12.010/2009). 

§ 2º Após a conclusão do curso e juntada do estudo psicossocial, a autoridade judiciária 

abrirá vistas dos autos ao Ministério Público, por 05 (cinco) dias, decidindo em igual 

prazo (art. 197-D da Lei 12.010/2009). 

§ 3º O relatório do estudo social deverá ser elaborado a partir de dados coletados no 

ambiente social do (s) requerente (s) (residência, bairro, vizinhança etc) devendo conter 

a descrição e análise de todos os aspectos relevantes para o julgamento da habilitação, 

assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico (ECA, art. 151);  

§ 4º O relatório do estudo social deverá ser feita por Psicólogo e Assistente Social, não 

estando ambos os cargos preenchidos, será este elaborado pelo existente na comarca, na 

vacância de ambos os cargos, o magistrado nomeará um técnico da área para o ato.  

§ 5º Deferido o pedido de habilitação, a inscrição será inserida no cadastro local e no 

Cadastro Nacional de Adoção – CNA, pelo juiz prolator da sentença, devendo ser 

encaminhada cópia do recibo à CEJA-MT. O sistema do CNA não permitirá a 

duplicidade de inscrição, identificando a sua ocorrência por meio do CPF do 

pretendente. 

§ 6º A inscrição não será deferida ao interessado que não satisfizer os requisitos legais 

da adoção (ECA, artigos 42 e §§; 43, 44 etc) ou que revele, por qualquer modo, 

incompatibilidade com a natureza da medida, ou não ofereça ambiente familiar 

adequado (ECA, artigo 29). 

§ 7º O indeferimento do pedido de inscrição, do qual será também cientificado o 

requerente, não impedirá futura solicitação na comarca. 
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§ 8º O Cadastro de Pretendentes à Adoção será lançado em ordem cronológica da 

homologação da inscrição. Em caso de várias inscrições homologadas na mesma data 

será observada a ordem de registro. Após o registro das sentenças, deverão ser 

certificados no procedimento o número do livro, folha e número de ordem respectivo. É 

da responsabilidade da equipe interdisciplinar ou do gestor judiciário a indicação da 

criança ao interessado. 

Art. 765. O prazo de validade do cadastro de habilitação será de 05 (cinco) anos, com 

possibilidade de renovação, sempre precedido de novo parecer psicossocial e do 

Ministério Púbico. Esse prazo poderá ser reduzido a critério do juízo da habilitação, 

caso entenda pela necessidade de reavaliação do pretendente. 

§ 1º A habilitação, constante do cadastro da vara de domicílio do pretendente, será 

válida para todos os Juízos da Infância e da Juventude do Estado. 

§ 2º Todos os juízes competentes para a adoção terão acesso às informações deste 

cadastro, bem como de todos os demais cadastros de pretendentes habilitados no país e 

de todas as crianças aptas a serem adotadas. 

§ 3º O pretendente habilitado que queira modificar em seu cadastro o perfil da 

criança/adolescente desejado, deverá protocolar pedido ao juízo competente, relatando a 

nova escolha. 

§ 4º No caso de pretendente habilitado mudar de domicílio para local sujeito à 

jurisdição de outro Juízo da Infância e da Juventude, a pedido do pretendente, a Vara da 

Infância e da Juventude de seu antigo domicílio remeterá os autos da habilitação à Vara 

da Infância e da Juventude competente e excluirá de seu cadastro o pretendente 

transferido. 

§ 5º A inclusão no cadastro do Juízo da Infância e Juventude do novo domicílio será 

feita segundo a data da habilitação do pretendente no juízo anterior.  

§ 6º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a inclusão do pretendente em seu 

cadastro, o juízo deverá comunicar o fato à CEJA-MT para as anotações devidas. 

§ 7º Consumada a adoção, caso o pretendente deseje adotar outra criança, o pedido de 

recadastramento deverá ser apreciado no mesmo procedimento onde já foram realizados 

os estudos técnicos, facilitando a análise da situação concreta. O pretendente integrará o 

cadastro na ordem geral estabelecida, não mantendo o número original de seu registro, 

ou seja, volta para o final da relação. 
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§ 8º Caso o pretendente cadastrado que vier a adotar na Comarca em que reside e não 

tiver interesse em outra adoção, o juízo deverá excluí-lo do CNA e comunicar à 

CEJA/MT para as devidas anotações.  

Art. 766. No Cadastro de Crianças e Adolescentes serão registradas as crianças ou 

adolescentes em condições de serem adotados na Comarca (Anexo II). 

Art. 767. As crianças e adolescentes entregues à autoridade judiciária deverão ser 

colocadas em instituições oficiais, e, se não houver, deverão ser encaminhadas aos 

juízes das Comarcas circunvizinhas onde funcionar unidade de atendimento. 

§ 1º Os estabelecimentos hospitalares, clínicas, entidades assistenciais e escolas 

públicas ou privadas, deverão comunicar ao juízo da infância e adolescência, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a existência de criança ou adolescente em situação de 

abandono. 

§ 2º Os estabelecimentos mencionados no parágrafo anterior ficam sujeitos à 

fiscalização periódica do juízo, que deverá ser realizada pela equipe técnica composta 

por psicólogos e assistente sociais, ou, na sua falta, o magistrado nomeará um técnico da 

área para o ato. 

§ 3º A equipe técnica mencionada no parágrafo anterior acompanhará as crianças e 

adolescentes institucionalizados na comarca, devendo elaborar relatório trimestral, que 

se fará acompanhar de planilha no qual conste toda a criança e adolescente 

institucionalizado, para que o Ministério Público possa agilizar o pedido de destituição 

do poder familiar. 

§ 4º O relatório trimestral das instituições de acolhimento deverá ser feito no Sistema de 

Inspeção e Acompanhamento de Produção - SIAP, podendo ser acessado pelo site 

http://siap.tjmt.jus.br, sendo o login a matrícula do servidor e a senha da intranet, até o 

dia 10 (1º trimestre: 10/04; 2º trimestre: 10/07; 3º trimestre: 10/10, e 4º trimestre: 

10/01). 

Art. 768. Havendo criança ou adolescente cadastrado na comarca para adoção, a equipe 

técnica desta comunicará às pessoas inscritas no cadastro de pretendentes da mesma. 

§ 1º A regra de preferência ao pretendente será observada pela consulta formal, com 

prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para resposta, de acordo com a preferência 

eventualmente manifestada, observando-se, prioritariamente, ao bem estar e ao interesse 

superior da criança ou adolescente, respeitadas, sempre que não colidam com este 

interesse, a ordem cronológica da inscrição. 
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§ 2º A consulta deverá ser feita, preferencialmente, pelo correio, com aviso de 

recebimento, valendo aquela que, feita por qualquer outro meio de comunicação 

(telefone, fax, e-mail, etc), promova a cientificação do interessado, cumprindo a este 

comunicar ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas, reputando-se válidas e eficazes 

as intimações enviadas para o endereço indicado no requerimento de inscrição. 

§ 3º As crianças e adolescentes em condições de serem adotados, deverão ser inseridos 

no cadastro da comarca e no Cadastro Nacional de Adoção, devendo o gestor judiciário 

enviar à CEJA/MT os dados da criança ou do adolescente apto à adoção para serem 

inseridos no Cadastro Geral Unificado do Estado. 

§ 4º As crianças e adolescentes que forem entregues ao Juiz, sem registro de 

nascimento, deverão ter seu registro imediatamente procedido por ordem judicial.  

Art. 769. Uma vez adotada a criança ou o adolescente na comarca, será dado baixa no 

Cadastro local, bem como no Cadastro Nacional de Adoção – CNA e no Cadastro Geral 

Unificado mediante comunicação do Juízo que deferiu a medida à CEJA/MT. 

Art. 770. A autoridade judiciária comunicará imediatamente à CEJA/MT o fato de não 

haver pretendente na comarca interessado na adoção de crianças e adolescentes 

disponíveis, bem como enviar os seguintes documentos: 

I - Cópia da respectiva sentença; 

II - Formulário de Cadastro de Criança/Adolescente do CNA (Anexo II); 

III - Cópia da certidão de nascimento; 

IV - Relatório psicossocial; 

V - Laudo médico; 

VI - Foto. 

Art. 771. A ordem de preferência dos pretendentes à adoção cadastrados no CGU 

(Cadastro Geral Unificado), dar-se-á da seguinte forma: 

I - pretendentes domiciliados na comarca terão preferência às crianças cadastradas 

nestas; 

II - pretendentes residentes no Estado terão preferência sobre os que residem fora do 

Estado; 

III - pretendentes nacionais a grupos de irmãos terão preferência sobre candidatos 

interessados em apenas um ou em parte dos integrantes do grupo; 

IV - pretendentes nacionais terão preferência sobre os internacionais, qualquer que seja 

a condição desses. 
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Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições de pretendentes fora de seu domicílio 

residencial. 

Art. 772. Não havendo nacionais interessados, será viabilizada a adoção internacional, 

mediante indicação pela CEJA-MT ao estrangeiro habilitado, da criança ou adolescente 

em condições de ser adotado. 

§ 1º A habilitação de pretendentes estrangeiros será requerida à CEJA-MT em 

cumprimento ao art. 52 do ECA e normas contidas no Regimento Interno da CEJA/MT. 

§ 2º Os estrangeiros deverão anexar à petição de adoção, certidão de decisão concessiva 

de habilitação emitida pela CEJA-MT, devendo o magistrado solicitar o envio do 

certificado de habilitação, bem como da certidão de inexistência de pretendente nacional 

para a criança/adolescente indicado à adoção. 

§ 3º No Juízo da adoção, deferida esta, uma via do certificado ficará nos autos do 

processo, outra acompanhará o mandado judicial de cancelamento do registro de 

nascimento do adotando (ECA, artigo 47, § 2.º), e a terceira via será entregue aos 

adotantes, que a depositarão com autoridades policiais competentes, nos locais de 

embarque para o exterior. 

§ 4º Os pretendentes à adoção brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, com 

visto de permanência deverão cadastrar-se perante a comarca de seu domicílio, como 

dispõe o artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

§ 5º Tratando-se de casal de nacionalidade mista (um estrangeiro e outro brasileiro), 

residente no Brasil, com visto de permanência, sua habilitação processar-se-á perante a 

comarca de seu domicílio. 

Art. 773. O banco de dados de pessoas julgadas inidôneas somente poderá ser 

consultado em casos específicos, exclusivamente pelos Juízes, ou pelo Ministério 

Público, em caráter reservado, sendo vedado o fornecimento a pessoas estranhas, a 

qualquer título, da relação dos assim considerados. 

Art. 774. Os formulários referidos neste Capítulo estarão disponíveis no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça/CEJA. 
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Seção 7 – Da Prioridade dos Feitos Relativos às Medidas de Proteção, Adoção, 

Guarda, Tutela, Suspensão e Destituição do Poder Familiar  

 

Art. 775. Determinar aos Cartórios Distribuidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso que os pedidos de medidas protetivas, adoção, guarda, tutela, suspensão e 

destituição do poder familiar sejam tratados entre aqueles que reclamam apreciação 

urgente e imediata, de acordo com o disposto no art. 617, da CNGC.  

Art. 776. Determinar aos Juízes com competência nesta área que priorizem estes feitos, 

cumprindo rigorosamente os prazos previstos na legislação específica para as decisões 

(artigos 161 e 168 do ECA), e, subsidiariamente, os prazos estipulados no art. 226 do 

CPC para os despachos de expediente e as demais decisões (interlocutórias e sentenças); 

bem como que designem audiências para datas próximas, buscando solucionar o destino 

de crianças levadas às entidades de abrigo no menor prazo possível.  

Art. 777. Determinar às secretarias especializadas da Infância e Juventude do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso e àquelas que cumulam esta competência que os 

pedidos dessa natureza sejam priorizados quanto ao cumprimento de despachos e outras 

decisões judiciais, que deverão ocorrer dentro do prazo improrrogável de vinte e quatro 

horas. 

Art. 778. Determinar a essas secretarias que autuem os feitos referidos em capa própria 

a ser definida pela CEJA/MT, de forma a diferenciá-los e separá-los dos demais autos, a 

fim de facilitar sua localização e manuseio, colocando-os no compartimento dos 

processos urgentes, priorizando-lhes, ainda, o cumprimento. 

Art. 779. Determinar aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso que priorizem o cumprimento dos mandados expedidos em feitos dessa 

natureza, fazendo-o no prazo máximo de setenta e duas horas, salvo se outro menor for 

fixado pelo Juiz. 

Art. 780. Determinar às equipes Interprofissionais do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso que apresentem os relatórios psicossociais no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, salvo se outro menor for fixado pelo Juiz, que decidirá, também, sobre eventual 

dilação de prazo, desde que devidamente justificada pelos profissionais da área. 
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Seção 8 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores das Varas 

Judiciais da Infância e Juventude  

 

Dos Procedimentos de Natureza não Infracional 

 

Caderno Processual 

 

Petição Inicial 

 

Art. 781. Distribuído, registrado e autuado o pedido, independentemente de despacho, o 

gestor deverá impulsioná-lo por certidão, abrindo-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 24 (vinte quatro horas), quando este não for o autor da ação, 

remetendo-o, em seguida, à conclusão. Os casos de menores em situação de risco de 

vida devem ser priorizados.  

§ 1º As petições e demais documentos recebidos deverão conter a data e hora do 

recebimento, no original e em eventual cópia.  

§ 2º Os incidentes processuais (suspeição, impedimento, etc), não serão distribuídos, 

devendo ser registrados, autuados, em apensos aos autos principais, identificados pelo 

número e código sequencial, observada a ordem cronológica de entrada, atendida, ainda, 

a forma de registro determinada no art. 326, da CNGC. Em seguida, remetidos à 

conclusão. 

§ 3º Na prestação de informações a terceiros, deverão ser observadas as limitações do 

segredo de justiça, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

Da Autuação 

 
Art. 782. Na autuação da inicial deve ser utilizada a etiqueta inicial gerada pelo 

Distribuidor no sistema informatizado. Na formação dos volumes seguintes, a etiqueta 

deverá ser gerada na respectiva secretaria judicial. 

Parágrafo único. As alterações objetivas, tais como a conversão da ação ou do 

procedimento, bem como a proibição de retirada dos autos, etc., deverão ser anotadas no 

sistema informatizado de acompanhamento processual para serem impressas as 
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respectivas etiquetas. Nos casos de anotações de responsabilidade da Distribuição, os 

autos deverão ser para ali remetidos, para as devidas providências. 

 

Expedientes Emitidos 

 

Art. 783. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, devendo mencionar que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça: 

I - os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de despachos, 

ou ainda de informações solicitadas; 

II - mandados citação, intimação e notificação. 

§ 1º Excetuam-se dos documentos acima as quebra de sigilo telefônico, expedientes 

para internação em UTI’S, requisições de internação ou de tratamento, ofícios e alvarás 

para levantamento de depósito e os ofícios dirigidos a magistrados e demais autoridades 

judiciárias de igual ou superior instância, aos integrantes dos Poderes Executivo e 

Legislativo, seus Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos integrantes do 

Ministério Público, Reitores Diretores de Faculdades, Bispo e seus superiores, 

Comandantes de unidades militares das Forças Armadas e outros destinatários 

precedentes na ordem protocolar.  

§ 2º Decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, deverá o Gestor judiciário 

expedir ofício solicitando a sua devolução devidamente cumprida, certificando nos 

autos o impulsionamento, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) dias ou 

quantas vezes forem necessárias.  

 

Expedientes Recebidos 

 

Art. 784. O Gestor judiciário poderá abrir a correspondência dirigida ao Juízo, desde 

que não haja ressalva de “RESERVA” ou equivalente. Referindo-se a processos, desde 

logo informar nos autos o que for necessário ou tomar as providências adequadas, 

quando meramente impulsionadora do feito (ex: abrir vista para a parte interessada se 

manifestar, intimação das partes para audiência e designadas pelo Juízo deprecado etc.).  

Parágrafo único. Nos casos de devolução de cartas precatórias ou qualquer outro 

expediente com diligência parcial ou totalmente infrutífera, o gestor judiciário intimará 
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a parte interessada, independentemente de determinação judicial, lavrando-se a 

respectiva certidão de impulsionamento.  

 

 

Andamento Processual 

 

Art. 785. No procedimento para a perda ou a suspensão do Poder Familiar, assim que 

esgotado e certificado o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de resposta escrita 

pela parte requerida, será dada vista dos autos ao Ministério Público, por 05 (cinco) 

dias, salvo quando este for o requerente (artigos 161 e 162 do ECA), cabendo ao(à) 

Gestor(a) cobrar a devolução dos autos nesse prazo, a fim de submetê-los à apreciação 

judicial. 

§ 1º Quando for ordenada a realização de estudo social ou perícia por equipe 

interprofissional, assim que apresentado o resultado, será dada vista dos autos, em 

seqüência, à parte requerente, à parte requerida e ao Ministério Público, para 

manifestação em 05 (cinco) dias, se outro prazo não for fixado pelo Juiz. 

§ 2º Os pedidos de colocação em família substituta, formulados e assinados pelos 

requerentes, diretamente na secretaria do Juízo ou perante o serviço social deste, nas 

hipóteses de pais falecidos, de pais destituídos ou suspensos do poder familiar ou 

quando estes aderirem expressamente ao pedido (art.166 do ECA), deverão ser 

distribuídos, registrados, autuados e imediatamente encaminhados ao Juiz para as 

demais providências. 

§ 3º Certificado nos autos qualquer motivo que impeça a intimação de alguma 

testemunha, deverá o gestor abrir vista dos autos, imediatamente, à parte que a indicou, 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, submetendo, em seguida, os autos à conclusão do 

Juiz, quando houver pedido de substituição ou desistência de depoimento.  

§ 4º O gestor judiciário impulsionará por certidão e dará vista dos autos ao Ministério 

Público sempre que houver pedido ou parecer técnico alusivos à criança e/ou 

adolescente em situação de risco. 

 

Da Intimação 
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Art. 786. Todas as intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

quando a lei imponha forma diversa. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas 

pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR). 

§ 1º As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente. 

§ 2º As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à legislação 

pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 3º Abandonado o processo, o procurador da parte, quando a ele couber o 

impulsionamento, o gestor judiciário, independentemente de determinação judicial, 

certificará a ocorrência, impulsionará o feito, e dará vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação; após, com ou sem manifestação, fazer os autos conclusos. 

 

Cartas Precatórias 

 

Art. 787. Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, 

manifestação ou providência da parte interessada (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte tenha sido intimado 

pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.  

§ 1º As cartas precatórias enviadas por meio eletrônico seguirão disciplina própria da 

legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º Tendo sido negativa (total ou parcialmente) a diligência deprecata, impulsionar por 

certidão, intimando o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias.  

 

Diligência Negativa do Oficial de Justiça  

 

Art. 788. Caso a diligência de atribuição do oficial de justiça seja parcial ou totalmente 

infrutífera, a secretaria dela intimará a parte interessada, independentemente de 

determinação judicial, certificando o impulsionamento. Se a parte solucionar a 

pendência, o mandado deverá ser desentranhado, aditado e entregue ao oficial de justiça 
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para a realização de novas diligências, independentemente de ordem judicial, certificado 

o impulsionamento. 

§ 1º Quando a diligência restar negativa, juntar aos autos somente o mandado original e 

a certidão do meirinho, devendo as cópias dos documentos que o instruem serem 

arquivadas em pasta própria, para serem utilizadas quando necessário. 

§ 2º Se no cumprimento da determinação supra a parte requerer a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida a diligência, desde que haja prazo suficiente para o 

seu cumprimento. 

 

Contestação 

 

Art. 789. Apresentada a Contestação, será aberta vista à parte contrária para se 

manifestar, se o réu alegar alguma das situações dos arts. 337 e 350, CPC (art. 351, 

CPC). 

 

Petições e Documentos Avulsos 

 

Art. 790. As petições e os expedientes avulsos, tão logo recebidos na secretaria, 

deverão ser juntados aos autos, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, com certidão de impulsionamento do feito, inclusive o Ministério Público, 

para, querendo, se manifestarem em 15 (quinze) dias (art. 436 e 437, CPC). 

Parágrafo único. Não subscrita a petição, intimar a parte, com certidão de 

impulsionamento do feito, para regularizá-la em 5 (cinco) dias. Se o processo, contudo, 

estiver concluso, certificar a ocorrência e submetê-la à apreciação do Juiz. 

 

Ministério Público 

 

Art. 791. Em quaisquer processos nos quais a manifestação do Representante do 

Ministério Público decorra de imposição legal, abrir-se-lhe vista dos autos no momento 

processual próprio, independentemente de determinação, mediante certidão de 

impulsionamento. Quando este requerer diligências no sentido de uma parte prestar 

informações, comprovar algo etc., intimar a parte a se manifestar ou a cumprí-la em 05 

(cinco) dias. Atendida a exigência ou expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos. 
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Defensor Público 

 

Art. 792. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os atos 

processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (Lei 

1.060/50, art. 50, § 5.º). 
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Pedido de Vista 

 

Art. 793. Salvo nos casos de segredo de justiça, e não estando em curso qualquer prazo 

para a prática de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria ou 

próximo à realização de audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de 

despacho, o pedido de vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela 

lei. 

 

Renúncia ao Mandato Judicial 

 

Art. 794. Em casos de renúncia de mandato e não havendo prova de que o advogado 

renunciante deu ciência ao mandante (art. 122 do CPC), deve a secretaria providenciar a 

sua intimação para fazer tal comprovação, no prazo de 10 (dez) dias. Não cumprida a 

providência, certificar nos autos e levá-los à conclusão. 

 

Testemunhas 

 

Art. 795. Apresentado rol de testemunhas, e se requerida a sua intimação, o gestor 

judiciário deverá impulsionar por certidão, expedindo o respectivo mandado judicial.  

 

Do Recurso 

 

Art. 796. Quando houver interposição de recurso de agravo de instrumento, tão logo 

haja a comunicação de sua interposição, fazer os autos conclusos para apreciação. 

Parágrafo único. Quando houver interposição de recurso de apelação, certificada a 

tempestividade, dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC, o gestor 

judiciário deverá impulsionar por certidão, intimando a parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar. Após, fazer os autos conclusos. 

 

Arquivamento 

 

Art. 797. Transitada em julgado a sentença e cumpridas todas as determinações nela 

contidas, os autos deverão ser arquivados em total segredo de justiça. 
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Dos pedidos do Conselho Tutelar e do Ministério Público para Aplicação de 

Medidas de Proteção 

 

Art. 798. Os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar para aplicação de medidas que 

não sejam da atribuição do próprio órgão, nos termos do art. 136, V, c.c. art. 148, VII, 

do ECA, deverão ser registrados e autuados como Pedido de Providência. Em 24 (vinte 

e quatro) horas devem ser encaminhados ao Ministério Público e, em seguida, ao Juiz. 

§ 1º Havendo representação do Ministério Público para aplicação de medida de 

proteção, esta deve ser registrada e autuada como Medida de Proteção e, em seguida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, submetida à conclusão. 

§ 2º Sendo realizada alguma diligência determinada pelo Juiz, pelos Auxiliares da 

Justiça (oficial de justiça, inspetor de menores, equipe interdisciplinar etc.), e havendo 

necessidade de manifestação do Ministério Público, deverá este ser intimado a 

pronunciar no prazo máximo de cinco dias, se outro não for expressamente fixado. 

§ 3º No caso de vir a ser ordenada ou comunicada a aplicação da medida de proteção 

prevista no art. 101, VII, do ECA (abrigo em entidade), deverá ser imediatamente 

cientificada a equipe interdisciplinar do Juízo, para que proceda ao acompanhamento, 

buscando abreviar o tempo de permanência da criança ou adolescente na instituição. 

§ 4º Os procedimentos que envolverem crianças ou adolescentes em casas de abrigo 

deverão receber prioridade no atendimento por parte do Juízo da Infância e da 

Juventude e, por isso, serão identificados com tarja de cor vermelha. 

§ 5º Se o mesmo fato der origem, eventualmente, a um ou mais procedimentos (Pedido 

de Providência e/ou Medida de Proteção), deverá tal circunstância ser certificada num 

deles, preferencialmente, na Medida de Proteção.  

§ 6º Havendo vários procedimentos de Medida de Proteção, a certificação referida no 

parágrafo anterior deverá ser feita nos autos cuja instrução estiver mais adiantada, 

trasladando-se, neste caso, as peças indispensáveis à compreensão e à solução do caso 

(relatórios, estudo psico-social, laudos, entrevistas etc.) e promovendo-se o 

arquivamento dos demais feitos, com as baixas e as anotações necessárias. 

§ 7º Os autos do Pedido de Providência ou da Medida de Proteção deverão ser 

apensados aos da Ação de Guarda, de Tutela, de Destituição da Tutela, de Adoção ou de 

Destituição ou Suspensão do Poder Familiar. 
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§ 8º Aplicam-se a estes procedimentos as demais Disposições Gerais do CADERNO 

PROCESSUAL disciplinado no art. 781, caput, e § 3º, da CNGC, naquilo que for 

pertinente.  

 

Dos Procedimentos de Natureza Infracional 

 

Caderno Processual 

 

Art. 799. As ocorrências relativas a atos infracionais praticados por adolescente devem 

ser distribuídas e registradas como sindicâncias e remetidas à secretaria da Infância e 

Juventude, pelo Cartório Distribuidor, já com a certidão dos antecedentes. Após, devem 

ser autuadas e enviadas ao Ministério Público, independentemente de despacho. 

§ 1º Sendo oferecida a Representação, os autos serão remetidos ao Cartório Distribuidor 

às anotações de praxe e, se necessário, conforme o caso, as exclusões pertinentes. A 

distribuição independe de qualquer recolhimento.  

§ 2º São isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de competência da Justiça 

da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. (ECA, art. 141, § 

2º). 

§ 3º Devem-se priorizar, com extrema urgência, os casos em que a Criança ou 

Adolescente, por qualquer motivo, encontre-se em situação de risco de vida.  

§ 4º As petições e demais documentos, relativos a procedimento de competência do 

Juízo da Infância e Juventude, tão logo recebidos terão registradas a data e hora da 

apresentação em Juízo, no original e em eventual cópia. 

§ 5º Os incidentes processuais (suspeição, impedimento, incompetência etc.), não serão 

distribuídos, devendo ser registrados, autuados, em apensos aos autos principais, 

identificados pelo número e código seqüencial, observada a ordem cronológica de 

entrada, atendida, ainda, a forma de registro determinada n no art. 326, da CNGC. Em 

seguida, remetidos à conclusão. 

§ 6º Ao se prestar informações a terceiros, os Ofícios da Infância e da Juventude 

deverão cuidar para que se observem as limitações do segredo de justiça, nos termos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Autuação 

 

Art. 800. Na autuação da inicial, deve ser utilizada a etiqueta gerada pelo Distribuidor 

no sistema informatizado. Na formação dos volumes seguintes, a etiqueta deverá ser 

gerada na respectiva secretaria judicial. 

§ 1º As alterações objetivas, tais como a conversão da ação ou do procedimento, bem 

como a proibição de retirada dos autos etc., deverão ser anotadas no sistema 

informatizado de acompanhamento processual para serem impressas as respectivas 

etiquetas. Nos casos de anotações de responsabilidade da Distribuição, os autos deverão 

ser para ali remetidos para as devidas providências. 

§ 2º Para identificação visual de situações processuais, o gestor judiciário colocará no 

dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados: 

I - Cor preta - Adolescente internado, provisoriamente, por flagrante no Ato 

Infracional, ou por apreensão cautelar. Internado definitivamente; 

II - Cor azul - Adolescente internado por outra sindicância; 

III - Duas tarjas pretas – Sindicância que não pode ser retirada da secretaria. 

 

Aditamento à Representação 

 

Art. 801. Todo aditamento à representação deve ser observado pelo gestor judiciário e 

submetido à imediata apreciação judicial. 

Parágrafo único. Recebido o aditamento, será imediatamente anotado na etiqueta de 

autuação da sindicância e nos registros da secretaria, e, em seguida, serão os autos 

encaminhados ao cartório distribuidor, para a respectiva anotação. 

 

Apensos/Autos em Apartado 

 

Art. 802. Deverão ser processados em autos apartados, registrando-se em Livros 

próprios mencionados nos artigos 326 e 1.343 da CNGC, os incidentes de restituição de 

coisa apreendida, quando duvidoso o direito do requerente, na forma do disposto no § 1º 

do art.120 do CPP. 
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Parágrafo único. Todos os autos apensados serão baixados e arquivados sempre que 

contiverem decisão transitada em julgado, da qual se transladará cópia para os autos 

principais, certificando-se o seu arquivamento com o respectivo número do maço. 

 

Depósito e Guarda de Armas e Objetos Apreendidos 

 

Art. 803. Após a certidão de registro do ato infracional com armas apreendidas, o 

responsável pela seção de depósito guardará, em local seguro, as armas das sindicâncias 

em andamento. O depósito e a guarda deverão ser feitos na forma legal.  

§ 1º Se a secretaria constatar que existem objetos apreendidos que não foram 

encaminhados a Juízo, deverá oficiar a autoridade policial solicitando a remessa, 

independentemente de despacho. 

§ 2º As armas, instrumentos e objetos apreendidos serão etiquetados, constando o Juízo 

ao qual foram distribuídos; o número dos autos da sindicância; o nome do autor do fato 

e da vítima (se constantes); a unidade policial de origem e o número dos autos de 

investigação. 

§ 3º A seção de depósito do Fórum, também deverá recolher as armas e os objetos 

relacionados com autos da competência do Juízo da Infância e Juventude.  

 

Expedientes Emitidos 

 

Art. 804. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, devendo mencionar que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça: 

I – os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de despachos, 

ou ainda de informações solicitadas; 

II –  mandados de citação, intimação e notificação. 

Parágrafo único. Excetuam-se dos documentos acima quebra de sigilo telefônico, 

expedientes para internação ou tratamento, ofícios e alvarás para levantamento de 

depósito e os ofícios dirigidos a magistrados e demais Autoridades Judiciárias de igual 

ou superior instância, aos integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo, seus 

Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos integrantes do Ministério 

Público, Reitores, Diretores de Faculdades, Bispo e seus superiores, Comandantes de 
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unidades militares das Forças Armadas e outros destinatários precedentes na ordem 

protocolar. 

 

 

 

Expedientes Recebidos 

 

Art. 805. O gestor judiciário ou funcionário designado poderá abrir a correspondência 

dirigida ao Juízo, desde que não haja ressalva de “RESERVA” ou equivalente, fazendo 

a sua juntada aos autos a que se refere e, desde logo, informar o que for necessário ou 

tomar as providências adequadas, quando meramente impulsionadora do feito (ex: abrir 

vista para a parte interessada se manifestar, intimação das partes para audiência 

designada em Juízo deprecado etc.). 

Parágrafo único. Nos casos de devolução de cartas precatórias ou qualquer outro 

expediente com diligência parcial ou totalmente infrutífera, o gestor judiciário intimará 

a parte interessada, independentemente de determinação judicial, lavrando-se a 

respectiva certidão de impulsionamento. 

 

Movimentação Processual 

 

Art. 806. Oferecida a representação para apuração de ato infracional atribuído a 

adolescente, deverá esta ser distribuída, registrada, autuada e imediatamente 

encaminhada ao Juiz para a designação da audiência de apresentação do adolescente e 

decisão acerca de eventual necessidade de internação provisória, cabendo ao gestor 

judiciário cuidar para que o representado e seus pais ou responsáveis sejam cientificados 

do teor da representação e notificados a comparecerem à audiência, acompanhados de 

advogado. 

§ 1º Caso não seja localizado o adolescente, o gestor judiciário deverá, imediatamente, 

certificar nos autos e levá-los à conclusão do Juiz para eventual determinação da 

providência contida no § 3.º do art.184 do ECA. 
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§ 2º Havendo a informação de estar o adolescente internado, deverá o gestor judiciário 

expedir ofício requisitando sua apresentação, nos termos do art. 184, § 4.º, do ECA. 

§ 3º No caso de representação de adolescente que já tenha outro procedimento para 

apuração de ato infracional, deverão todos ser encaminhados ao Juiz para exame na 

audiência de apresentação, com o objetivo de realização de todos os atos de instrução, 

se possível, no mesmo dia e horário. 

§ 4º O gestor judiciário cuidará das intimações e requisições necessárias às audiências, 

comunicando à equipe técnica do Juízo sobre a data e hora destas, para que sejam 

programadas as sessões de entrevistas a realizarem-se no Fórum e as visitas 

domiciliares, com vista aos estudos e à apresentação de relatório, até, no máximo, à 

audiência em continuação. 

§ 5º O gestor judiciário deverá diligenciar para que todos os atos processuais sejam 

rigorosamente cumpridos dentro do prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, quando o 

adolescente estiver internado provisoriamente. Extrapolados os prazos legais ou fixados 

judicialmente, comunicar imediatamente ao Juiz. 

§ 6º Havendo mais de um procedimento para apuração de ato infracional em relação a 

um mesmo adolescente e estando, pelo menos um dos feitos, já sentenciado, deverá tal 

fato ser certificado no feito que ainda se encontra em tramitação, prosseguindo-se, ou 

iniciando-se o cumprimento da medida socioeducativa aplicada, a partir da audiência 

admonitória, arquivando-se os que já foram julgados, com as baixas e anotações 

pertinentes. 

 

Do Cumprimento das Medidas Socioeducativas 

 

Art. 807. As sindicâncias que forem encaminhadas pelo Ministério Público, com 

proposta de concessão de remissão condicionada à aplicação de medida sócioeducativa 

(art. 186, § 1.º, ECA), assim que homologadas pelo Juiz, deverão ser imediatamente 

transformadas em executivos de medida socioeducativa, com anotação na capa dos 

autos e no sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 1º Em cada processo sentenciado com aplicação de medida sócioeducativa deverá ser 

extraída a correspondente guia de execução. Em caso de adolescente que tiver mais de 

um processo, as medidas sócioeducativas aplicadas devem ser unificadas em um único 

feito. 
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§ 2º Os relatórios e estudos apresentados pela equipe interprofissional para fins de 

progressão de medida sócioeducativa deverão ser juntados aos respectivos autos, para 

posterior conclusão ao Juiz. 

 

Notificação e Intimação 

 

Art. 808. A notificação do adolescente, pais ou responsáveis, será feita na forma 

prevista no art.148 e seus parágrafos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 1º As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente. 

§ 2º As intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo quando a lei 

imponha forma diversa. Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a 

intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas pelo correio, 

por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).  

§ 3º As intimações por meio eletrônico, quando cabíveis, serão feitas com observância à 

legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 4º O gestor judiciário, independentemente de despacho judicial, deverá tomar as 

seguintes providências: 

I – as petições e expedientes avulsos e demais documentos, tão logo recebidos na 

secretaria, deverão ser juntados aos autos, intimando-se os interessados, inclusive, o 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se; 

II –  não subscrita a petição, intimar a parte para regularizá-la. Se o processo, contudo, 

estiver concluso, certificar a ocorrência e submetê-la à apreciação do Juiz; 

III –  intimar a parte para se manifestar sobre a testemunha não encontrada, quando por 

ela tenha sido arrolada; 

IV – dar vista dos autos ao Representante do Ministério Público nas hipóteses do inciso 

I do art. 83 do CPC e, quando o mesmo requerer diligências, providenciar o seu 

cumprimento, quando se tratar de atos meramente ordinatórios, mediante certidão de 

impulsionamento. Cumprida a diligência ou expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos 

autos. 
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Defensor Público 

 

Art. 809. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os atos 

processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (Lei 

1.060/50, art. 50, § 5.º). 

 

Pedido de Vista 

 

Art. 810. Observar que todos os processos tramitam em segredo de justiça, tendo acesso 

aos autos somente as partes, bem como os seus procuradores habilitados nos autos. 

Parágrafo único. Não estando em curso qualquer prazo para a prática de ato processual 

que dependa da permanência dos autos na secretaria ou próximo à realização de 

audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de despacho, o pedido de 

vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela lei. 

 

Renúncia ao Mandato Judicial 

 

Art. 811. Em casos de renúncia de mandato e não havendo prova de que o advogado 

renunciante deu ciência ao mandante (art. 112 do CPC), deve a secretaria providenciar a 

sua intimação para fazer tal comprovação, no prazo de 10 (dez) dias. Não cumprida a 

providência, certificar nos autos e levá-los à conclusão. 

Parágrafo único. Se o prazo for comum, os procuradores poderão retirar os autos em 

conjunto ou mediante prévio ajuste nos autos, resguardando-se a possibilidade da 

retirada para a obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, 

independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. 

 

Testemunhas 

 

Art. 812. Apresentado rol de testemunhas, se requerida a intimação, deverá o gestor 

judiciário, desde logo, expedir o respectivo mandado. 
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Recurso 

 

Art. 813. Quando houver interposição de Agravo de Instrumento, tão logo haja a 

comunicação da interposição de recurso, fazer os autos conclusos para apreciação. 

Parágrafo único. Quando houver interposição de apelação de decisão definitiva, 

certificada a tempestividade do recurso, dispensado o cumprimento do disposto no 

artigo 1.007, do CPC, a secretaria deverá intimar a parte contrária a contrarrazoar para, 

somente após, fazer os autos conclusos. 

   

Da Aplicação das Medidas Socioeducativas 

 

Art. 814. Quando a execução das medidas protetivas incluídas no art.112, I e IV do 

ECA for efetivada por outro Juízo, deverá ser providenciada a expedição da carta de 

guia. 

 

Do Arquivamento dos Autos 

 

Art. 815. Nos procedimentos instaurados para apuração de ato infracional, nas hipóteses 

em que, oferecida a representação, não for localizado o adolescente, após a decretação 

da busca e apreensão (art. 184, § 3.º, do ECA), proceder ao arquivamento de feitos que 

estejam paralisados ou suspensos, excluindo-os do relatório estatístico, sem baixa na 

distribuição (arquivo provisório). 

Parágrafo único. Cumpridas todas as formalidades legais e determinações contidas na 

decisão, deverão os autos ser arquivados em total segredo de justiça. 

 

Procedimento para Apuração de Infração Administrativa 

 

Art. 816. A representação formulada pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar, 

ou ainda o auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado 

(Agentes da Infância e Juventude) objetivando a imposição de penalidade administrativa 

por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente previstas diretamente na 
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lei, ou nas portarias ou alvarás judiciais (art. 149, ECA), deverão ser distribuídos, 

registrados e autuado, respectivamente, como Representação ou Procedimento de 

Apuração de Infração Administrativa. 

§ 1º Observada a contagem do prazo disciplinado no art.195 do ECA, e constatada a 

ausência de defesa por parte do requerido, deverá o gestor judiciário certificar o fato nos 

autos e dar vista destes ao Ministério Público para manifestação. 

§ 2º Aplicam-se a estes procedimentos as demais Disposições Gerais do CADERNO 

PROCESSUAL, disciplinado no art. 613 e seguintes, naquilo que for pertinente. 

§ 3º Além das medidas contidas no presente Provimento, poderá o Juiz estabelecer 

normas complementares que atendam às peculiaridades de cada Juízo. 
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Seção 9 – Dos Esclarecimentos e Procedimentos para Autorização Judicial de 

Viagem a Crianças e Adolescentes 

 

Art. 817. A autorização judicial para criança (0 a 12 anos incompletos) viajar dentro do 

território nacional é desnecessária quando: 

I - estiver acompanhada de um dos pais ou de responsável legal (guardião ou tutor), ou, 

ainda, de ascendente (avô ou bisavô) ou de colateral maior de 18 anos de idade (irmão 

ou tio);  

II - um dos pais, ou responsável legal, autorizar expressamente que pessoa maior 

acompanhe seu filho em viagem, responsabilizando-se por ele, por meio de documento 

com firma reconhecida; 

III - se tratar de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da 

federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 

IV – sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que autorizados 

por ambos os genitores, ou pelo responsável por documento escrito e com firma 

reconhecida. 

§ 1º O parentesco deverá ser comprovado documentalmente no ato da viagem. 

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança deve ser 

entendido aquele que detiver sua guarda, alem do tutor. 

§ 3º O documento de autorização mencionado no artigo anterior deve ter firma 

reconhecida por autenticidade. 

Art. 818. A concessão de autorização judicial para criança viajar dentro do território 

nacional depende dos seguintes requisitos: 

I - comparecimento à Vara Judicial ou a um ponto de atendimento (rodoviária ou 

aeroporto) de um dos pais ou do responsável legal, portando documento oficial com 

fotografia; 

II - no caso de guardião ou tutor, apresentação de documento comprobatório dessa 

condição; 

III - em qualquer caso, apresentação de documento da criança. 

Parágrafo único. É desnecessária a autorização judicial para adolescente (12 a 18 anos 

incompletos) viajar dentro do território nacional, ainda que desacompanhado. 

Art. 819. A autorização judicial para criança ou adolescente viajar para o exterior é 

desnecessária quando: 
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I - estiver acompanhado de ambos os pais ou de responsável legal; 

II - estiver acompanhado de um dos pais, desde que autorizado pelo outro, por meio de 

documento com firma reconhecida; 

III - estiver em companhia de terceiros maiores e capazes, retornando para a sua 

residência no exterior, desde que autorizados por ambos os genitores, ou pelos 

responsáveis, residentes no exterior, mediante documento autêntico. 

IV – sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que autorizados 

por ambos genitores, ou pelo responsável por documento escrito e com firma 

reconhecida. 

§ 1º O documento de autorização mencionado nesta seção deverá conter, ainda, prazo 

de validade a ser fixado pelos genitores ou responsáveis e fotografia da criança ou 

adolescente; além de ser elaborado em duas vias, sendo que uma deverá ser retida pelo 

agente de fiscalização da Polícia Federal no momento do embarque,e a outra deverá 

permanecer com a criança ou adolescente, ou com o terceiro maior e capaz que o 

acompanhe na viagem. 

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança e adolescente 

deve ser entendido aquele que detiver sua guarda, além do tutor.  

§ 3º O documento de autorização mencionado no artigo anterior deve ter firma 

reconhecida por autenticidade. 

Art. 820. Sendo necessária, a autorização judicial para criança ou adolescente viajar 

para o exterior dependerá dos seguintes requisitos: 

I - comparecimento de ambos os pais ou do responsável legal, portando documento 

oficial com fotografia, à Vara Judicial competente; 

II - apresentação da autorização escrita do ausente, com firma reconhecida, na 

impossibilidade de comparecimento de ambos os pais; 

III - no caso de guardião ou tutor, apresentação de documento comprobatório dessa 

condição; 

IV - apresentação de certidão de óbito, quando um dos pais for falecido; 

V - apresentação de carteira de identidade ou de passaporte da criança ou do 

adolescente, em qualquer hipótese. 

Art. 821. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder 

autorização judicial válida por 02 (dois) anos. 
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Art. 822. O pedido de autorização judicial de viagem deverá ser apresentado na Vara 

Judicial ou no posto de atendimento competente com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas do embarque, no caso de viagem dentro do país, e de 5 (cinco) 

dias do embarque, no caso de viagem internacional, acompanhado dos documentos 

necessários. 

Art. 823. Sem prévia autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em 

território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou 

domiciliado no exterior. 

Art. 824. Ressalvada a hipótese de recusa de consentimento de parte dos pais ou do 

responsável legal, não deverá haver formação de processo ou de intervenção do 

Ministério Público nos pedidos de autorização para viagem nacional, os quais deverão, 

todavia, ser arquivados em pasta própria.  

Art. 825. Não há necessidade de fotografia da criança ou do adolescente no documento 

de autorização de viagem expedido pelo Poder Judiciário.  

Art. 826. O requerimento e a autorização judicial de viagem para crianças e 

adolescentes são gratuitos. 

Art. 827. Os Juízes competentes deverão providenciar ampla e permanente divulgação 

local do conteúdo desta seção, especialmente à Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude, à Defensoria Pública, à OAB, às empresas de transporte aéreo e rodoviário, 

às agências de turismo, às autoridades policiais civil e militar, à guarda municipal, aos 

conselhos tutelares e aos agentes da infância e juventude da comarca.  
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Seção 10 – Do Projeto “Pai Presente”  

 

Art. 828. Anualmente, no mês de agosto, em datas determinadas pelo Corregedor Geral 

da Justiça, serão realizados mutirões do Projeto “Pai Presente”, com o fim de estimular, 

por meio de audiências públicas judiciais em todas as comarcas do Estado, o 

reconhecimento espontâneo da paternidade biológica, nos termos da Lei Federal n.º 

8.560/92, bem como do Provimento nº 12/2010 do Conselho Nacional de Justiça.  

Art. 829. Durante o mutirão, conforme programação a ser elaborada e divulgada pela 

Direção do Foro serão ouvidos os supostos pais, previamente identificados pelas 

genitoras, e, na sequência, encaminhados os termos de reconhecimento espontâneo da 

paternidade para imediata averbação nos assentos de nascimento; ou submetidos, as 

mães biológicas, os filhos e os apontados pais, ao exame de DNA, depois de tomada por 

termo a concordância destes últimos, ou, finalmente, remetido o caso ao Ministério 

Público ou à Defensoria Pública para a propositura da ação judicial competente.  

Parágrafo único. Após o reconhecimento e a devida averbação nos cartórios 

competentes, a Diretoria do Foro deverá encaminhar cópia da certidão de nascimento às 

Secretarias municipal e estadual de educação para as devidas anotações.  

Art. 830. À Corregedoria-Geral da Justiça, por intermédio da CEJA – Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção caberá coordenar e auxiliar a realização do evento, 

estimulando parcerias com as instituições e empresas interessadas, sem prejuízo da 

responsabilidade estatal na prestação dos serviços indispensáveis ao exercício dos 

direitos individuais assegurados na Constituição Federal.  
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Seção 11 - Cadastramento e Permanente Atualização dos Dados Relativos ao 

Cadastro Nacional de Adoção – CNA, Instituído pela Resolução nº 54/08 – CNJ. 

 

Art. 831. Os relatórios “Cadastro de Pretendente”, “Cadastro de Criança/Adolescente” e 

“Cadastro de Entidade de Acolhimento” são obrigatórios nas Comarcas e Varas com 

jurisdição em matéria de Infância e Juventude.  

§ 1º Por meio do Relatório “Cadastro de Pretendente”, o Juízo deverá informar todos os 

dados pessoais relativos a todos os pretendentes à adoção cadastrados. 

§ 2º Por meio do Relatório “Cadastro de Criança/Adolescente”, o Juízo deverá informar 

dados sociais e pessoais relativos a todas as crianças e adolescentes da Comarca em 

condições de serem inseridos no Sistema.  

§ 3º Por meio do Relatório “Cadastro de Entidade de Acolhimento”, o Juízo deverá 

informar os dados relativos a todas as instituições de acolhimento existentes na 

Comarca.  

Art. 832. O preenchimento e atualização dos referidos formulários processar-se-á por 

meio do Cadastro Nacional de Adoção – CNA, diretamente pelo endereço 

www.cnj.jus.br/corporativo.  

Parágrafo único. As Comarcas que não disponham de acesso à internet deverão 

remeter os formulários, disponibilizados no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, para a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – 

CEJA/MT, por meio do endereço eletrônico ceja@tj.mt.gov.br ou mediante 

correspondência, com aviso de recebimento, endereçada para a referida Comissão, 

Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – Caixa Postal 1071 – Cuiabá/MT, 

para que a CEJA realize a inserção. 

Art. 833. O preenchimento e atualização do Cadastro Nacional de Adoção – CNA se 

fará pelo juiz da Comarca ou Vara com competência em matéria de Infância e 

Juventude, ou auxiliar por ele indicado, mediante senha própria fornecida por esta 

Corregedoria Geral da Justiça aos respectivos usuários, podendo ser solicitado junto à 

CEJA, no endereço eletrônico ceja@tjmt.jus.br.  

§ 1º As Comarcas e Varas que tenham lançado informações positivas no Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, devem proceder consultas e atualizações dos respectivos 

dados inseridos no Sistema, no mínimo, semanalmente, o que possibilitará a permanente 
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identificação de processos de outras Comarcas do Estado e do País, e, via de 

conseqüência, permitirá a viabilização de futuras adoções. 

§ 2º As Comarcas e Varas que tenham lançado informações negativas no Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, aduzindo inexistência de crianças e adolescentes em 

condições de serem adotados e de pretendentes à adoção, devem proceder a atualização 

de tal dado, no mínimo, a cada 60 (sessenta) dias. 

Art. 834. Em caso de dúvida relativa ao correto preenchimento das informações 

requeridas pelo Cadastro Nacional de Adoção – CNA, o juiz ou auxiliar por ele 

indicado deverá acessar o site www.cnj.jus.br/corporativo, Sistemas - Cadastro 

Nacional de Adoção – Informativo - e consultar o “MANUAL DO JUIZ E AUXILIAR 

DO JUIZ”, ou remeter e-mail para os seguintes endereços eletrônicos: cna@cnj.jus.br 

ou ceja@tjmt.jus.br.   

Art. 835. Considerada a criança apta a adoção e habilitado o pretendente, deve o juiz 

proceder à imediata inserção dos dados no Cadastro Nacional de Adoção - CNA e 

certificar a inclusão nos autos do processo judicial. 

Art. 836. Um dos Juízes Auxiliares da Corregedoria será o Gestor Estadual do Cadastro 

Nacional de Adoção.  

Parágrafo único. O Gestor Estadual deverá atuar de forma articulada com o Conselho 

Nacional de Justiça e com os gestores de outros Estados da Federação, competindo-lhe:  

I – Assegurar o uso adequado do Sistema e a confiabilidade dos dados inseridos; 

II – Orientar os juízes e respectivos auxiliares quanto ao correto preenchimento das 

informações; 

III – Fiscalizar a inserção de dados. 

Art. 837. Na hipótese de não envio ou remessa incorreta dos dados, o gestor estadual 

deverá comunicar o fato à Corregedoria Geral da Justiça, para fins de apuração da 

irregularidade.  

Art. 838. A correta inserção dos dados será, a partir da publicação do presente, um item 

de verificação durante as correições realizadas nas respectivas Varas.  
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Seção 12 - Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos 

(CNCA) e sobre o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 

(CNACL). 

 

Art. 839. O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) é um 

sistema eletrônico que visa o controle das crianças e adolescentes em entidades de 

acolhimento, buscando garantir que sejam criados no seio da sua família, e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 

conforme dispõe o art. 19 do ECA. 

§ 1º Competirá aos magistrados da infância e juventude o cadastramento de Crianças e 

Adolescentes Acolhidos, da Unidade de Acolhimento vinculada à Vara, bem como dos 

Conselhos Tutelares. 

§ 2º Os dados deverão ser inseridos no sistema no momento exato em que a criança ou o 

adolescente for acolhido pela entidade. 

§ 3º No caso de dúvida quanto ao correto preenchimento das informações requeridas pelo 

Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), o Juiz ou auxiliar por 

ele indicado deverá acessar o site www.cnj.jus.br/cnca ou www.cnj.jus.br/corporativo, 

opção > Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos > Menu principal > 

Manual ou remeter e-mail para os seguintes endereços eletrônicos: cnca@cnj.jus.br ou 

ceja@tjmt.jus.br  

Art. 840. O Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) é um 

banco de dados nacional destinado a albergar todas as informações de adolescentes que 

cometeram ato infracional, possibilitando um acompanhamento mais efetivo desses 

adolescentes, sobretudo no que se refere ao cumprimento da internação no prazo estipulado 

pelo art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 1º Competirá aos magistrados da infância e juventude o cadastramento das entidades de 

acolhimento, bem como o dos adolescentes infratores que estejam sob sua responsabilidade. 

§ 2º Efetuar-se-á o aludido cadastro no momento exato em que for decretada a medida 

protetiva. 

§ 3º No caso de dúvida quanto ao correto preenchimento das informações requeridas pelo 

Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL), o Juiz ou auxiliar por 

ele indicado deverá acessar o site www.cnj.jus.br/cnacl ou www.cnj.jus.br/corporativo, 

opção > Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei> Menu principal > 
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Opção Suporte >Abrir chamado e formular o questionamento ou remeter e-mail para os 

seguintes endereços eletrônicos: cnacl@cnj.jus.br ou ceja@tjmt.jus.br  

§ 4º A inspeção nas entidades de atendimento deverá ser feita, mensal e pessoalmente, pelos 

juízes das varas da infância e juventude ou por outros Juízes que atuam noutros Juízos com 

competência concorrente para a matéria de adolescente em conflito com a lei, devendo 

adotar as providências necessárias para o seu adequado funcionamento. 

§ 5º Os juízes competentes para a execução das medidas socioeducativas aplicadas aos 

adolescentes infratores deverão encaminhar a esta Corregedoria, até o dia 05 (cinco) de 

cada mês, o Relatório da Inspeção mensal realizada nas entidades de atendimento de 

adolescentes infratores, no qual deverá constar a localização, a destinação, a natureza e a 

estrutura da entidade de atendimento, as informações relativas ao cumprimento das normas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial as dos art. 90 a 94, os dados 

referentes à suficiência ou não de vagas e, em caso negativo, a especificação da defasagem 

e as providências adotadas para o seu adequado funcionamento, conforme consta do 

formulário “Relatório de Inspeção” anexo único, desta Atualização, por meio do endereço 

eletrônico acessando o sistema SIAP, no site da CGJ, na Guia de Serviços ou no endereço 

http://siap.tjmt.jus.br e dentro do sistema acessar a opção de menu “Inspeção E. A. A. I.” e 

logo em seguida selecionar a opção Cadastro mensal. 

§ 6º Constatada qualquer irregularidade na entidade de atendimento, o juiz tomará as 

providências necessárias para a apuração dos fatos e de eventual responsabilidade. 

§ 7º O relatório deverá ser disponibilizado à Corregedoria Nacional de Justiça, quando 

solicitado. 

Art. 841. O preenchimento e atualização do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 

Acolhidos (CNCA) e do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 

(CNACL) serão feitos pelo Juiz da Comarca ou da Vara com competência em matéria de 

Infância e Juventude, ou auxiliar por ele indicado, mediante senha própria fornecida por 

esta Corregedoria Geral da Justiça aos respectivos usuários.  

Parágrafo único. No Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), o 

Juiz da Comarca ou da Vara com competência em matéria de Infância e Juventude poderá 

solicitar a esta Corregedoria Geral da Justiça senha para que terceiros (Unidade de 

Acolhimento e/ou Conselho Tutelar), excepcionalmente, possam preencher a Guia Nacional 

de Acolhimento nos casos de urgência e/ou para cessar a violência contra crianças e 

adolescentes, conforme § 2º, do artigo 101, da Lei Federal 8.069/ 90.  
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Art. 842. Fica designado um dos Juízes Auxiliares da Corregedoria como Gestor Estadual 

do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) e do Cadastro 

Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL).  
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Seção 13 – Regulamenta a Colheita de Depoimento de Crianças e Adolescentes 

Vítimas e Testemunhas de Crimes, Implementado o “Depoimento Especial” nos 

Moldes do Projeto Conhecido Como “Depoimento sem Dano”, nas Varas do 

Estado de Mato Grosso, Cujo Projeto Nelas já está Implantado 

 

Art. 843. Nas Comarcas do Estado de Mato Grosso dotadas de equipamentos 

necessários para oitiva de crianças/adolescentes vítimas e testemunhas de crimes, torna-

se obrigatória a sua utilização para colheita do “Depoimento Especial”. 

Parágrafo único. Nas Comarcas em que não existirem os equipamentos específicos, 

deverão os Juízes Diretores do Foro, no prazo de 60 (sessenta) dias, efetuar 

levantamento da existência de espaço físico para a instalação de equipamentos e 

comunicar à Corregedoria-Geral da Justiça, sendo certo que nestas o depoimento 

especial deve ser implementado observando-se as peculiaridades locais. 

Art. 844. O Depoimento Especial será realizado nos moldes do projeto conhecido como 

“Depoimento Sem Dano” (DSD). 

Art. 845. A utilização do referido sistema contará com o apoio de equipe técnica do 

Juízo (art. 151, ECA), devendo ser realizada por psicóloga e/ou assistente social, 

previamente designadas pelo magistrado que deverá priorizar aqueles profissionais 

capacitados pelo TJMT para atuarem na colheita da oitiva especial. 

Art. 846. O Depoimento Especial deve ser colhido através do sistema de videogravação 

em sala específica e adequada, em condições de segurança, privacidade e conforto à 

criança/adolescente. 

Art. 847. Para o depoimento especial o magistrado e a equipe técnica devem utilizar os 

princípios básicos da entrevista cognitiva, estando preparados para o implemento de 

apoio, orientação e, se necessário, encaminhar a criança/adolescente para programas 

específicos de assistência à saúde física e emocional, ao que deverá ser observado a 

seguinte metodologia: 

I – O Depoimento Especial será realizado em audiência previamente designada, que 

será presidida pelo magistrado com a participação dos demais integrantes jurídicos do 

processo (Ministério Público, Defensor Público, Advogados, Denunciados, etc...), com 

apoio da equipe técnica através do ponto de som utilizado pelo técnico facilitador; 

II – A intimação da criança/adolescente deve ser realizada de modo diferenciado, ou 

seja, por meio de seus representantes legais, sendo que o oficial de justiça deverá 
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esclarecer-lhes a respeito da finalidade da audiência, e informá-los que a 

criança/adolescente deve comparecer à sede do Juízo 30 (trinta) minutos antes da 

realização do referido ato processual; 

III – A audiência deve ser realizada em 03 (três) etapas, a saber: 

a) Com a chegada da criança/adolescente à sede do Juízo deve ser estabelecido o 

“acolhimento inicial” pela equipe técnica (psicólogo e/ou assistente social), evitando-se 

encontro do inquirido com o denunciado; 

b) No acolhimento inicial o profissional da equipe técnica deve esclarecer à 

criança/adolescente e seus responsáveis legais quanto à natureza do ato processual que 

será realizado e como se procederá a colheita do depoimento, obtendo informações 

acerca da criança/adolescente; 

c) Após os esclarecimentos iniciais e a apresentação do sistema à criança/adolescente e 

seus responsáveis legais, recomenda-se, ainda, que na sala onde será colhido o 

depoimento especial o acolhimento inicial se desenvolva com a utilização de técnicas de 

aproximação adequadas à idade, estágio de desenvolvimento e capacidade cognitiva do 

inquirido, estabelecendo-se, assim, um ambiente para deixá-lo à vontade; 

d) Encerrado o acolhimento inicial, deve ser dado início à segunda etapa da inquirição 

com o acionamento do equipamento de gravação e a realização do depoimento 

propriamente dito, abordando-se os fatos contidos no processo; 

e) O profissional técnico deve procurar auxiliar a criança/ adolescente a relatar o 

ocorrido, utilizando diferentes tipos de indagações dando preferência a perguntas 

abertas, evitando qualquer tipo de indução, possibilitando, assim, que a 

criança/adolescente se manifeste de modo livre; 

f) Após a abordagem do profissional técnico (através da recriação do contexto, narrativa 

livre do inquirido e questionamento), o magistrado realizará indagações, seguido das 

partes (Ministério Público, Defensor Público, Advogados), todas intermediadas pelo 

técnico que as adequará ao universo infantojuvenil; 

g) Após a fase do depoimento, inicia-se o “acolhimento final”, na qual o profissional 

técnico deve realizar o fechamento da entrevista, verificar e intervir conforme o estado 

emocional do entrevistado/inquirido, efetuar esclarecimentos finais discutindo tópicos 

neutros (retomada do “rapport”) e encerrando o ato, inclusive, esclarecendo ao seu 

responsável legal quanto à forma de desenvolvimento do depoimento; 
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h) Havendo necessidade verificada pelo magistrado, ou a pedido das partes ou por 

orientação e sugestão do profissional técnico, deverão ser realizados encaminhamentos 

à rede de atendimento para apoio à saúde física, mental e emocional do 

entrevistado/inquirido; 

i) O magistrado poderá determinar, se entender necessário, que o profissional técnico 

que acompanhou o ato processual emita relatório a respeito do assunto, o qual deverá 

avaliar o comportamento do inquirido, juntando documentos criados e apresentados 

durante a técnica de colheita do depoimento; 

j) Durante a oitiva recomenda-se a utilização de técnicas que possam facilitar a 

manifestação da criança/adolescente, devendo sempre ser respeitado o estado emocional 

do inquirido e a sua capacidade cognitiva, pelo que se recomenda que o Depoimento 

Especial seja desenvolvido por meio de metodologia que dure em média 01 (uma) hora 

e 30 (trinta) minutos de abordagem. 

Art. 848. Após a colheita do depoimento o DVD original deverá ser mantido em local 

seguro, no Gabinete do magistrado, de modo a preservar o sigilo do seu conteúdo, 

deverá ser extraído áudio através de Programa de extração e gravado CD para juntada 

aos autos, devimente lacrado, sendo o original juntado aos autos apenas na hipótese de 

remessa ao Tribunal.  

Parágrafo único. Para fins de extração de áudio, o usuário deverá seguir os passos do 

Manual de Instalação e Utilização, baixando o arquivo no seguinte caminho: site da 

Corregedoria – menu Biblioteca Digital – Sub-menu Manuais – link “Programa de 

Extração de Áudio” (com Manual).  

Art. 849. À Corregedoria-Geral da Justiça caberá a coordenação, controle, fiscalização 

e acompanhamento do desenvolvimento do supracitado Programa, objeto deste 

Provimento. 
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Seção 14 – Do Projeto Padrinhos  

 

Art. 850. O “Projeto Padrinhos” tem a finalidade de proporcionar ajuda material, 

prestacional ou afetiva às crianças e aos adolescentes com processos nas varas da 

infância e da juventude que se encontram institucionalizados. 

Art. 851. Serão apadrinhadas afetivamente as crianças acima de 07 (sete) anos ou 

portadoras de necessidades especiais e adolescentes que estão destituídos ou suspensos 

juridicamente do poder familiar, com mínimas chances de serem reintegrados junto da 

família biológica, nuclear ou extensa, ou com possibilidades remotas de adoção. 

Art. 852. O Projeto Padrinho será coordenado na comarca de Cuiabá e Várzea Grande 

pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, auxiliado por uma equipe técnica 

formada exclusivamente para esse fim e nas demais comarcas pelo juiz de direito titular 

da Vara da Infância e da Juventude ou daquela que possui definida a competência para 

processar e julgar os feitos relativos à infância e à juventude. 

§ 1º O juiz de direito titular da Vara da Infância e da Juventude ou daquela que possui 

definida a competência para processar e julgar os feitos relativos à infância e à 

juventude poderá aderir ao Projeto Padrinhos, mediante manifestação expressa 

endereçada ao Presidente da CEJA, a quem compete autorizar a implantação do projeto 

em cada comarca. 

§ 2º A equipe técnica poderá ser composta por um ou mais assistentes sociais ou 

psicólogos da estrutura de pessoal da comarca, quando houver, bem como por 

servidores, por estagiários e por voluntários que manifestarem interesse em participar do 

projeto. 

Art. 853. O Projeto Padrinhos selecionará padrinhos para prestar assistência às crianças 

e aos adolescentes, conforme indicação da CEJA e do juiz de direito competente. 

Art. 854. O Projeto Padrinho contará com os seguintes tipos de apadrinhamento, 

baseado na necessidade da criança e do adolescente e na oportunidade dos padrinhos: 

I - padrinho afetivo: é aquele que visita regularmente a criança ou adolescente, 

buscando-o para passar final de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia. 

O apadrinhamento afetivo só poderá ser feito para crianças e adolescentes com 

possibilidades remotas de adoção. O padrinho afetivo poderá retirar o afilhado ou 

afilhada das instituições de acolhimento quando for conveniente, mediante autorização 

do juiz de direito; 
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II – padrinho prestador de serviços: consiste no profissional liberal que se cadastra para 

atender às crianças e aos adolescentes participantes do projeto, conforme sua 

especialidade de trabalho ou habilidade. Não somente pessoas físicas poderão participar, 

mas também empresas mediante ações de responsabilidade social junto às instituições. 

III – padrinho provedor: é aquele que dá suporte material ou financeiro à criança e ao 

adolescente, seja com a doação de materiais escolares, calçados, brinquedos, seja com o 

patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar, prática esportiva e até mesmo 

contribuição mensal em dinheiro. 

Art. 855. Para se cadastrar, o pretendente deverá procurar a CEJA ou a Vara da Infância 

e Juventude da Comarca e preencher a respectiva ficha, apresentando fotocópias dos 

documentos pessoais, comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes 

criminais. 

Art. 856. No caso do apadrinhamento afetivo e do prestador de serviços será feito um 

estudo psicossocial com os requerentes pela equipe interprofissional da CEJA ou pela 

equipe do juiz de direito competente. 

Art. 857. Após, elaborado o laudo do estudo psicossocial o procedimento será 

encaminhado para um dos membros da CEJA ou para o juiz de direito competente para 

aprovação ou não. 

Art. 858. Aprovado o cadastro, o padrinho ou a madrinha comparecerá perante a CEJA 

ou equipe do juiz de direito competente para seleção da criança ou adolescente 

pretendido. 

I – O padrinho ou a madrinha serão autorizados a entrar na instituição para conhecer as 

crianças e adolescentes aptos ao apadrinhamento, acompanhados da equipe técnica da 

unidade de acolhimento. 

II – A equipe técnica da instituição comunicará à CEJA ou ao juiz competente a criança 

ou o adolescente escolhido pelos padrinhos para formalizar a devida autorização de 

retirada destes da instituição. 

Art. 859. São atribuições do coordenador do Projeto Padrinhos: 

I – planejar, coordenar e supervisionar as atividades do Projeto Padrinhos; 

II – determinar todas as providências operacionais e administrativas para o 

desenvolvimento do Projeto Padrinhos; 

III – autorizar dois servidores a movimentar o recurso financeiro do Projeto Padrinhos, 

gerenciar e controlar o saldo bancário; 
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IV - interromper ou suspender a condição de padrinho a quem incumbe. 

Art. 860. São atribuições da equipe técnica: 

I - selecionar, a partir dos processos existentes, a criança e o adolescente, catalogando 

suas principais necessidades e estabelecendo o tipo de apadrinhamento necessário; 

II - selecionar os padrinhos e prestar-lhes as orientações necessárias para prepará-los 

para o apadrinhamento; 

III – promover o intercâmbio entre os padrinhos e os afilhados; 

IV – informar o início do apadrinhamento e sua modalidade, mediante comunicação 

escrita juntada ao processo; 

V – orientar, acompanhar, monitorar e avaliar o apadrinhamento, mediante relatórios 

técnicos periódicos a serem juntados ao processo; 

VI – propor, de forma fundamentada, mediante comunicação escrita ao juiz do 

processo, o fim do apadrinhamento, quando este já atingiu suas finalidades, quando os 

resultados não são os esperados, ou por qualquer motivo justificado; 

VII – divulgar o Projeto Padrinhos; 

VIII – desempenhar as demais atribuições relacionadas ao Projeto Padrinhos. 

Art. 861. São deveres dos padrinhos: 

I – prestar ajuda material ou afetiva às crianças e aos adolescentes que se encontram 

acolhidos; 

II – aceitar os termos e responsabilidades do apadrinhamento; 

III – seguir as orientações técnicas da equipe do Projeto e as determinações do 

Coordenador do Projeto; 

IV – Fiscalizar o andamento do projeto padrinhos, reclamando perante a CEJA ou juiz 

da Vara da Infância e Juventude da comarca qualquer irregularidade existente. 

Art. 862. O Presidente da CEJA ou o juiz de direito coordenador do Projeto Padrinhos 

poderá realizar convênio de cooperação mútua com órgãos ou entidades públicas ou 

privadas, visando à implantação e ao desenvolvimento do Projeto Padrinhos. 

Art. 863. Os pedidos de apadrinhamento de crianças e adolescentes institucionalizadas 

nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande se processarão perante à CEJA/MT, devendo 

ser oficiado o Juízo da Vara da Infância e Juventude responsável pelo processo da 

criança ou adolescente institucionalizado. 
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Parágrafo único. Nas comarcas do interior o pedido de apadrinhamento deverá ser 

autuado e apensado ao processo que determinou o acolhimento da criança ou 

adolescente e processado perante o Juiz competente. 

Art. 864. Faz parte integrante desta seção o Anexo I – FICHA DE CADASTRO PARA 

APADRINHAMENTO. 
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Seção 15 – Do Adolescente em Conflito com a Lei – Do Ingresso do Adolescente em 

Programa ou Unidade de Execução de Medida Socioeducativa ou em Unidade de 

Internação Provisória  

 

Art. 865. Nenhum adolescente poderá ingressar ou permanecer em unidade de 

internação ou semiliberdade sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. 

Art. 866. O ingresso do adolescente em unidade de internação e semiliberdade, ou 

serviço de execução de medida socioeducativa em meio aberto (prestação de serviço à 

comunidade ou liberdade assistida), só ocorrerá mediante a apresentação de guia de 

execução, devidamente instruída. 

Parágrafo único. Independentemente do número de adolescentes que são partes no 

processo de apuração de ato infracional e do tipo de medida socioeducativa aplicada a 

cada um deles, será expedida uma guia de execução para cada adolescente. 

Art. 867. A guia de execução, provisória ou definitiva, deverá ser expedida pelo juízo 

do processo de conhecimento. 

§ 1º A guia de execução de internação provisória será instruída, obrigatoriamente, com 

os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade 

judicial: 

I – documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; 

II – cópia da representação; 

III – cópia da certidão de antecedentes; 

IV – cópia da decisão que determinou a internação; 

V – cópia da decisão que deferiu o pedido de vaga para internação. 

§ 2º Prolatada a sentença e mantida a medida socioeducativa privativa de liberdade, 

deverá o juízo do processo de conhecimento comunicá-la, em 24 (vinte e quatro) horas, 

solicitando vaga de internação definitiva ao juízo de execução e, caso deferido, remeter 

cópia dos seguintes documentos ao órgão gestor do atendimento socioeducativo e ao 

juízo da execução: 

I – sentença ou acórdão que decretou a medida; 

II – estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento; 

III – histórico escolar, caso existente. 
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§ 3º Não tendo sido decretada a internação provisória no curso do processo de 

conhecimento, transitada em julgado a decisão que aplicou a medida socioeducativa ou 

homologou a remissão cumulada com medida socioeducativa em meio aberto, deverá o 

juízo do processo de conhecimento expedir guia de execução definitiva de medida 

socioeducativa de internação, semiliberdade ou em meio aberto que deverá ser instruída, 

obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de outros considerados 

pertinentes pela autoridade judicial: 

I – documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; 

II – cópia do termo que propõe a remissão como forma de suspensão do processo 

cumulada com medida socioeducativa em meio aberto; ou cópia da representação; 

III – cópia da certidão de antecedentes; 

IV – cópia da sentença que aplicou a respectiva medida socioeducativa ou da sentença 

que homologou a remissão cumulada com medida socioeducativa em meio aberto; 

V – certidão de trânsito em julgado ou acórdão; 

VI – cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. 

§ 4º As guias de execução deverão seguir modelo único, conforme constam dos Anexos 

desta norma.  

§ 5º O processo de conhecimento, em que for concedida a remissão ao adolescente 

cumulada com execução de medida socioeducativa, deverá ficar arquivado 

provisoriamente até o efetivo cumprimento da medida socioeducativa ou revogação da 

remissão. 

§ 6º A guia de execução provisória, quando existente, será convertida em guia de 

execução definitiva, mediante simples comunicação do juízo do conhecimento, 

acompanhada dos documentos supramencionados. 

§ 7º Compete ao juízo da execução comunicar ao órgão gestor da medida 

socioeducativa aplicada toda e qualquer alteração processual ocorrida em relação ao 

adolescente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Da Internação Provisória 
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Art. 868. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser 

cumprida em estabelecimento prisional, tampouco em espaços contíguos, anexos ou de 

qualquer forma integrado a estabelecimentos penais. 

§ 1º Inexistindo entidade para internação na comarca, nos termos do art. 123 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente deverá ser imediatamente transferido 

para a localidade mais próxima. 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em 

repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações 

apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. 

Art. 869. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo e 

improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias. 

§ 1º A internação provisória só deverá ser decretada quando o ato infracional imputado 

ao adolescente for cometido mediante grave ameaça, violência à pessoa ou no caso de 

reiteração de infrações graves. 

§ 2º A decisão que decretar a internação provisória deverá ser fundamentada e basear-se 

em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa 

da medida. 

Art. 870. Os juízos da Infância e da Juventude não poderão promover a remoção de 

adolescente, para cumprimento de internação provisória em outras comarcas, sem a 

expedição da respectiva guia de execução provisória, conforme disposto no art. 867, § 

1º, da CNGC. 

§ 1º A remoção só poderá ocorrer em casos especialíssimos, desde que autorizada pelo 

Juizado da Infância e da Juventude da Comarca, para onde se pretenda enviar o 

adolescente.  

§ 2º O pedido de vaga para internação provisória ou definitiva de adolescente, 

encaminhado ao juízo responsável pela unidade de internação, deverá ser instruído com 

a cópia da representação, documentos pessoais, certidão de antecedentes, decisão que 

decretou a internação provisória ou sentença, conforme o caso. 

§ 3º Cabe ao juízo solicitante promover a remoção do adolescente para a unidade de 

internação. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 308 de 703



§ 4º O horário de apresentação do adolescente na unidade de internação deverá ocorrer 

de segunda a sexta-feira no período das 08:00 às 18:00 horas, salvo autorização em 

contrário do juízo responsável pela unidade. 

§ 5º Na hipótese do § 1º deste artigo, o encaminhamento do adolescente deve ser 

efetuado juntamente com a guia de execução, sendo certo que neste caso ela deve ser 

expedida em duas vias, sendo uma cópia destinada à Vara da Infância e Juventude da 

Comarca para onde o adolescente será transferido e outra para a Unidade de Internação. 

§ 6º A remoção do adolescente deverá ocorrer após a realização da audiência de 

apresentação, observado o prazo disposto no art. 868, § 2º, da CNGC, sendo que no 

caso de extrema impossibilidade, o ato deverá ser deprecado para o juízo da execução. 

§ 7º Fica vedado o pedido de condução do adolescente, internado provisoriamente em 

outra comarca, ao juízo de origem para realização de audiência de apresentação ou 

continuação, exceto nos casos em que for necessária a realização de reconhecimento ou 

por motivo diverso em que a presença do adolescente seja imprescindível. 

Art. 871. Liberado o adolescente, por qualquer motivo, a renovação da internação 

provisória, pelo mesmo fato, não poderá ultrapassar o período que faltar para alcançar o 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 872. É de responsabilidade do juízo que decretou a internação provisória eventual 

excesso de prazo, devendo o juízo responsável pela fiscalização da unidade encaminhar 

o adolescente ao juízo de conhecimento, após o transcurso de 45 (quarenta e cinco) dias 

sem prolação de sentença determinando a internação, contados a partir da sua 

apreensão. 

 

Da Execução das Medidas Socioeducativas 

 

Art. 873. A execução da medida socioeducativa deverá ser processada em autos 

próprios, formados pela guia de execução e documentos que a acompanham, 

obrigatoriamente, ainda que o juízo da execução seja o mesmo do processo de 

conhecimento. 

§ 1º É vedado o processamento da execução por carta precatória. 

§ 2º Cada adolescente, independentemente do número e do tipo das medidas a serem 

executadas, deverá ter reunidas as guias de execução definitivas, em autos únicos, 

observado o disposto no art. 45 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 
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§ 3º Unificados os processos de execução, deverá ser expedida nova Guia retificadora 

com a unificação das medidas pelo Juiz da Execução, devendo ser arquivados 

definitivamente os autos unificados. 

§ 4º Quando da expedição da guia de execução definitiva, o processo de conhecimento 

deverá ser arquivado, devendo o Gestor judiciário baixar o feito do relatório mensal da 

Corregedoria Geral da Justiça, averiguando sobre a existência de objetos apreendidos e 

tomando as providências necessárias.  

§ 5º A Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa deverá ser emitida no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, contendo o “ciente” do Ministério Público, com assinatura do titular da 

Vara ou de seu Substituto Legal.  

Art. 874. Em caso de transferência do adolescente ou de modificação do programa para 

outra comarca ou estado da federação, deverão ser remetidos os autos da execução ao 

novo juízo responsável pela execução, nos moldes do disposto no art. 870, § 3º, da 

CNGC. 

Parágrafo único. No caso do item anterior, após o transcurso de 48 (quarenta e oito) 

horas da aludida remessa ao Juízo competente, o Gestor judiciário obterá informações 

sobre o número do registro do Processo Executivo de Medida Socioeducativa, 

certificando a respeito nos autos de conhecimento, para facilitação de futuras 

comunicações.  

Art. 875. O acompanhamento da execução das medidas socioeducativas e seus 

incidentes caberá ao juízo do local onde está sediada a unidade ou serviço de 

cumprimento. 

§ 1ºAutuada a guia de execução, a autoridade judiciária solicitará, imediatamente, 

designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida ao órgão gestor do 

atendimento socioeducativo, observando-se os prazos estabelecidos no parágrafo único 

do art. 55 e art. 56 da Lei 12.594/2012. 

§ 2º A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o 

item anterior ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 (três) dias, 

contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de 

atendimento.  
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§ 3º O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá 

determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem 

necessárias para complementação do plano individual.  

§ 4º A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou 

pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária 

indeferi-la, se entender insuficiente a motivação.  

§ 5º Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade 

judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o 

Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou 

responsável.  

§ 6º A impugnação de que trata o item anterior não suspenderá a execução do plano 

individual, salvo determinação judicial em contrário.  

§ 7º Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado. 

§ 8º O juízo do processo de conhecimento informará ao juízo da execução, em 24 (vinte 

e quatro) horas, toda e qualquer decisão que interfira na privação de liberdade do 

adolescente, ou altere o cumprimento da medida aplicada provisória ou definitivamente. 

§ 9º O juízo do processo de conhecimento ou do local onde residem os genitores ou 

responsável pelo adolescente prestará ao juízo da execução todo auxílio necessário ao 

seu processo de reintegração familiar e social. 

§ 10. Após a liberação do adolescente, o acompanhamento da execução de medida em 

meio aberto eventualmente aplicada em substituição à medida privativa de liberdade 

deve, preferencialmente, ficar a cargo do juízo do local do domicílio dos pais ou 

responsável, ao qual serão encaminhados os autos de execução da medida. 

§ 11. Quando o adolescente em acolhimento institucional ou familiar encontrar-se em 

local diverso do domicílio dos pais ou responsáveis, as medidas socioeducativas em 

meio aberto serão preferencialmente executadas perante o juízo onde ele estiver 

acolhido. 

§ 12. A reavaliação das medidas socioeducativas, prevista no art. 42 da Lei nº 

12.594/2012, deverá ocorrer no prazo previsto na sentença, desde que não ultrapassados 

o período de 06 (seis) meses, contados a partir da data de apreensão do adolescente, 

considerando-se, ainda, eventual tempo de prisão cautelar que não se tenha convertido 

em pena privativa de liberdade. 
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§ 13. Independentemente do escoamento do prazo previsto na sentença, a reavaliação da 

manutenção, substituição ou suspensão das medidas em meio aberto ou privativa de 

liberdade pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de 

atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou 

responsável, desde que devidamente justificado, conforme o art. 43, § 1º da Lei 

12.594/2012. 

Art. 876. A internação decorrente do descumprimento reiterado e injustificável de 

medida anteriormente imposta, conhecida como internação-sanção, está sujeita aos 

princípios da brevidade e da excepcionalidade, devendo ser avaliada a possibilidade de 

substituição da medida originalmente aplicada por medida menos gravosa. 

Art. 877. A substituição da medida socioeducativa por mais gravosa somente ocorrerá 

em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive no caso de 

internação-sanção, devendo obrigatoriamente ser precedida de parecer técnico e 

audiência, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 12.594/2012. 

Art. 878. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova 

medida, é vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida 

socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória 

previstos na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado 

durante a execução.  

Parágrafo único. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, 

por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído 

cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido 

para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos 

quais se impôs a medida socioeducativa extrema.  

Art. 879. A medida socioeducativa será declarada extinta:  

I – pela morte do adolescente;  

II – pela realização de sua finalidade;  

III – pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado 

ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva;  

IV – pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao 

cumprimento da medida; e  

V – nas demais hipóteses previstas em lei.  
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Art. 880. No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida 

socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre 

eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. 

 

Da Liberação do Adolescente ou Desligamento dos Programas de Atendimento 

 

Art. 881. Findo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da internação provisória ou 

determinada a liberação, por qualquer motivo, antes de expirado o referido prazo, 

deverá ser imediatamente remetida cópia da decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, ao gestor da unidade de atendimento e ao juízo responsável pela fiscalização 

da unidade. 

Art. 882. A decisão que extinguir a medida socioeducativa de internação ou 

semiliberdade deverá ser, na mesma data, comunicada ao gestor da unidade para 

liberação imediata do adolescente. 

Art. 883. A liberação quando completados os 21 (vinte e um) anos independe de 

decisão judicial, nos termos do § 5º do art. 121 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 884. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa não pode ser 

transferido para hospital de custódia, salvo se responder por infração penal praticada 

após os 18 (dezoitos) anos e por decisão do juízo criminal competente. 

Art. 885. Cabe ao Poder Judiciário, sem prejuízo das competências do Ministério 

Público, fiscalizar a execução dos programas socioeducativos em meio aberto e aqueles 

correspondentes às medidas privativas de liberdade, zelar pelo efetivo respeito às 

normas e princípios aplicáveis à modalidade de atendimento prestado e pela qualidade e 

eficácia das atividades desenvolvidas, observado o disposto nos arts. 90, § 3º, incisos I e 

II, e 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o disposto na Lei nº 12.594/2012. 

§ 1º Nas Comarcas onde houver entidade de atendimento para medidas socioeducativas, 

a avaliação e fiscalização das unidades de internação serão exercidas, mensalmente, 

pelo Juiz de Direito com atribuição na área da Infância e Juventude (área infracional) e, 

na sua ausência, do substituto legal.  
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§ 2º O magistrado responsável pela unidade de internação deverá preencher, até o 5º 

(quinto) dia útil de cada mês, relatório de inspeção de entidades de atendimento a 

adolescentes infratores (EAAI) no Sistema de Inspeção e Acompanhamento de 

Produção (SIAP). 

§ 3º Constatada qualquer irregularidade na entidade de atendimento, o juiz responsável 

deverá tomar as providências necessárias para a apuração dos fatos e de eventual 

responsabilidade. 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 314 de 703



Seção 16 – Programa “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”  

 

Art. 886. O Programa de Ação Permanente “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”, no 

âmbito das comarcas do Estado de Mato Grosso, consiste em esclarecer estudantes da 

rede Pública e Particular acerca das funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário, 

por meio de visitas às instituições forenses e a palestras proferidas por autoridades nas 

escolas. 

Art. 887. No âmbito de cada comarca, cabe ao Juiz Diretor do Foro a responsabilidade 

de organização e promoção do Programa em sua comarca. 

Art. 888. As palestras serão realizadas em escolas das redes municipal, estadual e/ou 

particular de ensino, para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º (terceiro) ano 

do Ensino Médio. 

§ 1º Caberá ao Juiz responsável elencar as escolas participantes do programa, 

observando-se os seguintes aspectos: 

I – a precariedade do bairro e as taxas de violência na região; 

II – a indicação da Secretaria de Educação municipal ou estadual; 

III – a solicitação das escolas interessadas em receber o programa, realizada 

diretamente ao Juiz Diretor responsável, que analisará a viabilidade de inclusão. 

§ 2º Os temas são predefinidos, com sugestão de seu detalhamento no anexo I, a saber: 

I – A Organização Judiciária e seus membros; 

II – Conhecendo alguns de nossos Direitos e Deveres; 

III – Os Direitos e Deveres da Criança e do Adolescente, com ênfase no Menor Infrator. 

§ 3ºAs palestras serão proferidas, mensalmente, durante o ano letivo e terão a duração 

máxima de 40 (quarenta) minutos, com 10 (dez) minutos para questionamentos. 

 I – O horário da palestra será rigorosamente agendado para evitar atrasos e interrupções 

nas ações planejadas da agenda escolar; 

II – Os palestrantes utilizarão linguagem simples e clara, compatível com a 

escolaridade, devendo evitar o uso excessivo de termos demasiadamente técnicos e 

jurídicos e, caso necessário, informar os respectivos significados e contextos. 

§ 4º As palestras serão ministradas por: 

I – Magistrados; 

II – Promotores de Justiça; 

III – Membros da OAB; 
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IV – Procuradores Gerais do Estado; 

V – Defensores Públicos;  

VI – Delegados de Polícia; 

VII – Policiais Militares, preferencialmente do oficialato. 

§ 5º As palestras serão ministradas, preferencialmente, por Juízes das comarcas, 

devendo as demais autoridades elencadas no rol exemplificativo acima ser convidadas 

pelo Diretor do Foro, a seu critério, com a presença do Magistrado. 

§ 6º Será proporcionada a participação de todos os Magistrados das comarcas para 

ministrarem as palestras, pelos respectivos responsáveis do Projeto. 

§ 7º A participação dos Juízes no Projeto, por intermédio das palestras, será anotada na 

respectiva ficha funcional, com o escopo de aferir merecimento para promoção nos 

critérios relativos à presteza (art. 7º, I, ‘e’ – Resolução nº 106/10 do CNJ), mediante 

comunicação a esta CGJ pelo responsável do Projeto em sua comarca; 

Art. 889. Facultar-se-á a parceria entre instituições públicas e privadas das comarcas, 

com o fim da realização de ações afirmativas, visitas técnicas e concursos culturais para 

o estímulo das crianças participantes do projeto, a critério do Juízo Responsável, 

obedecendo aos princípios da administração pública e à finalidade desta seção. 
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CAPÍTULO V – DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

Seção 1 – Disposições Gerais  

 

Art. 890. Os Juizados Especiais deverão possuir os seguintes livros físicos, quando não 

houver sistema informatizado: 

I - Registro Geral de Processos Cíveis (Reclamações, Embargos à Execução e 

Embargos de Terceiro); 

II - Registro de Incidentes e Procedimentos Cíveis Diversos (Exceções em geral, 

impugnações e incidentes inominados); 

III - Registro de Termos Circunstanciados; 

IV - Registro Geral de Ações Penais; 

V - Registro de Procedimentos Criminais Diversos (Habeas Corpus, Pedidos de 

Liberdade Provisória com ou sem fiança ou Relaxamento de Prisão em Flagrante, 

Comunicações de Prisão em Flagrante, Pedido de Busca e Apreensão, Pedido de 

Sequestro de Bens na forma do CPP, Pedido de Quebra de Sigilo Bancário ou 

Telefônico, Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas, Exceções em geral); 

VI - Registro de Cartas Precatórias; 

VII - Registro de requerimentos avulsos e ofícios; 

VIII - Registro de Armas Brancas, valores e outros objetos apreendidos;  

IX - Carga de autos: 

a) ao Ministério Público; 

b) à Defensoria Pública; 

c) aos Advogados; 

d) de Inquéritos, Termos Circunstanciados e outros procedimentos à Delegacia; 

e) a outras entidades e servidores.  

X - Carga de Mandados ao oficial de justiça; 

XI - Registro de Transações Penais; 

XII - Registro de Termo de Audiências. 

Art. 891. O livro de Registro de Transações Penais poderá ser substituído por sistema 

informatizado de cadastramento de acusados beneficiados por transação penal, para fins 

de cumprimento do disposto no artigo 89 da Lei 9.099/95, cadastro esse do qual deverão 

constar os seguintes dados: 
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I – qualificação completa do autor do fato, inclusive com RG, CPF e filiação; 

II – natureza da infração cometida e dispositivos legais infringidos; 

III – número do termo circunstanciado ou inquérito policial; 

IV – número do processo; 

V – Comarca, Juizado e/ou Vara; 

VI – data da transação penal; 

VII – dados sobre o cumprimento ou não do ajustado na transação; 

VIII – extinção da punibilidade, com data. 

§ 1º Os dados do cadastro supra deverão ser disponibilizados para os magistrados, 

gestor judiciário e cartórios distribuidores oficializados, no site do Tribunal de Justiça 

na Intranet, mediante sistema de consulta, com senha de uso individual e intransferível, 

respondendo o usuário pela cessão indevida de sua senha a terceiros. 

§ 2º Nos Juizados Especiais onde for utilizado o sistema informatizado de 

movimentação processual, fica dispensado o Livro de Registro de Termo de Audiência, 

devendo os referidos termos e assentadas ser lançados integralmente no sistema.  

Art. 892. Os Juizados Especiais deverão possuir os seguintes classificadores, para 

arquivamento de: 

I – Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

II – Relatórios de visitas, inspeções e correições; 

III – Alvarás Expedidos; 

IV – Portarias Expedidas; 

V – Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados pelo 

juízo, na forma do art. 477, da CNGC;  

VI – Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VII – Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º da Lei 7.602/2001). 

Parágrafo único. Nas comarcas onde o magistrado responder, simultaneamente, pela 

Justiça Comum e pelo Juizado Especial, os relatórios estatísticos das atividades, como o 

de produtividade do Juiz, deverão ser separados e individualizados. 

Art. 893. O Juizado Especial Criminal terá, além dos livros obrigatórios mencionados 

no art. 890 da CNGC, o registro de transação, que poderá ser formado mediante folhas 

soltas, em pastas apropriadas, sendo encadernado quando do seu preenchimento, na 

ausência de sistema eletrônico. 
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§ 1º Na hipótese de o Juizado Especial Cível funcionar separadamente do Criminal, 

cada qual terá apenas os livros e classificadores que lhes forem aplicáveis. 

§ 2º Quando o Juizado Especial possuir estrutura administrativa própria e independente 

da Diretoria do Foro, deverão ser abertos também os livros e classificadores necessários 

e aplicáveis dentre aqueles relacionados no art. 276, da CNGC.  

Art. 894. Cada Turma Recursal deverá possuir os seguintes livros físicos ou na forma 

eletrônica, quando houver: 

I – Registro Geral de Feitos: nele serão registrados todos os processos ingressados na 

Turma Recursal. Cada registro conterá a data do registro, número do recurso, 

identificação das partes, identificação da natureza do feito, nome do relator e coluna 

destinada à observação. 

II - Distribuidor: nele constarão o número do recurso, o nome das partes, a data da 

distribuição e o nome do relator. 

III - Carga de Autos: aplicam-se as mesmas regras estipuladas no art. 890, X, CNGC.  

IV - Registro de Acórdãos: os acórdãos serão registrados através de fotocópias, com 

certidão de ser reprodução fiel do constante dos autos, assinada pelo Gestor judiciário, 

ou cópias fiéis assinadas pelos membros da Turma Recursal, e encadernadas a cada 200 

(duzentas) folhas, contendo cada volume o índice respectivo por data de publicação. 

Nos autos deverão ser certificados o número do livro e a folha em que foi registrado. 

V - Atas: poderão ser efetuadas em livro ou folhas soltas; nele serão escritas as atas das 

sessões, assinalando com precisão todas as ocorrências, devendo constar o dia, mês e 

ano da sessão, bem como hora da abertura e encerramento, nome do Presidente e demais 

membros presentes, notícia sucinta das decisões proferidas, bastando declarar os dados 

mínimos necessários. A ata será lida na sessão imediata, encerrada com as observações 

necessárias, assinada pelo Presidente da Turma Recursal e pelo gestor judiciário ou 

responsável, após a sua aprovação. 

Art. 895. Cada Turma Recursal deverá possuir os classificadores enumerados no art. 

892, exceto o do inciso II, da CNGC. 

Art. 896. O Serviço de Atendimento Imediato - SAI possuirá os livros e classificadores 

a seguir mencionados, observando-se o mencionado no Regimento Interno quanto aos 

atos a si pertinentes, na ausência de processo eletrônico: 

I - Registro Geral de Feitos: nele serão registradas todas as ocorrências atendidas e, 

consequentemente, os feitos distribuídos, contendo a data do registro, o número do 
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feito, a identificação das partes, a identificação da natureza do feito e a coluna destinada 

a observações, podendo nesse espaço constar o Juizado para o qual foi remetido e a 

assinatura do recebedor. 

II - Ata: será utilizada especificamente pelos plantões. 

III - Termo de Conciliação: serão utilizadas folhas soltas, podendo ser cópias dos 

termos efetuados, devidamente assinados pelo Conciliador e pelas partes. Logo que o 

livro atingir 200 (duzentas) folhas, será encadernado. 

IV - Classificador para atos normativos, decisões, comunicados e correspondências, 

podendo subdividi-los para melhor manuseio. 

V - Classificador de Relatório Mensal. 

Art. 897. O Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais é o órgão consultivo e de 

planejamento superior (Lei Estadual 6.176/93, artigo 5.º), sem prejuízo das funções 

fiscalizadoras e orientativas da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 43 

do RITJ/MT e artigo 31 do COJE.  

Art. 898. Os livros em geral serão abertos, numerados e encerrados pelo gestor 

judiciário ou responsável pelo órgão específico. 

Art. 899. Os processos físicos serão arquivados nas dependências do Juizado ou da 

secretaria da Turma Recursal, conforme a competência, em caixas padronizadas e 

numeradas pelo critério ordinal crescente e sem interrupção quando da passagem de um 

ano para outro. 

Parágrafo único. Os processos não poderão ser arquivados sem determinação do Juiz, 

do Relator ou Presidente da Turma Recursal. 

Art. 900. No ato do registro do feito, pelo Juizado Especial ou do recurso pela Turma 

Recursal, serão elaborados dois fichários padronizados: 

I - um Geral: baseado nos nomes das partes, no qual constarão, além dos nomes das 

partes, a natureza do feito, o número, livro e folhas do registro, decisão (sentença ou 

acórdão), anotação sobre recursos e o arquivamento. Haverá, também, espaço para 

observação de ordem geral, caso necessário. 

II - outro Individual: destinado ao controle de movimentação dos processos, que serão 

arquivados na oportunidade dos seus arquivamentos. 

Parágrafo único. Os fichários referidos nesta norma poderão ser substituídos por 

sistema de controle informatizado. 
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Art. 901. Deverão ser observados e cumpridos os Provimentos, as Resoluções e demais 

instruções emanados do Tribunal Pleno, do Órgão Especial, do Conselho da 

Magistratura, da Corregedoria-Geral da Justiça e do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais. 

Art. 902. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais ou pela Corregedoria-Geral da Justiça, conforme o caso. 

Art. 903. As normas desta seção aplicam-se, no que forem cabíveis, aos Postos de 

Atendimento dos Juizados Especiais, observando-se o disposto na Resolução n.º 

13/2003-TJ. 

Art. 904. Os procedimentos nos Juizados Especiais obedecerão ao disposto na Lei 

9.099/95 e nas seções seguintes.  
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Seção 2 – Juizado Especial Cível 

 

O Pedido 

 
Art. 905. Registrado o pedido, será agendada sessão de conciliação automaticamente 

pelo sistema eletrônico, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de despacho 

do Juiz. 

§ 1º Na ausência de sistema eletrônico, o agendamento de sessão de conciliação deverá 

ser realizado pela própria secretaria, nos termos do caput deste artigo. 

§ 2º A secretaria enviará ao distribuidor competente para registro relação diária dos 

feitos físicos ajuizados. 

Art. 906. O pedido oral será reduzido a termo pela secretaria, sendo formulado por 

escrito, e deverão constar de forma simples e em linguagem acessível: 

I - o nome, qualificação e endereço das partes; 

II - o fato e fundamentos, de forma sucinta; 

III - o objeto e seu valor. 

Art. 907. Os casos urgentes que necessitem de despacho serão, excepcionalmente, 

distribuídos e submetidos ao Juiz antes da sessão de conciliação. 

Art. 908. No Juizado Especial Cível, para a distribuição da petição inicial deve o 

usuário, quando do ato de cadastramento das partes para a subsequente distribuição da 

ação, inserir no Sistema PROJUDI o endereço das partes envolvidas na relação 

processual.  

Parágrafo único. Excepcionam-se os casos de autoria incerta, e aqueles nos quais 

houver o endereço eletrônico para a citação. 
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Seção 3 - Citação e Intimação 

 

Art. 909. A citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço do réu. 

Art. 910. O documento utilizado para a citação deverá conter: 

I - resumo ou cópia do pedido inicial; 

II - dia e hora para comparecimento do citando; 

III - advertência de que, não comparecendo o citando, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano; 

IV - ciência de que a contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia.  

Art. 911. Na intimação por telefone, o secretário deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes. 

Art. 912. As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público 

serão efetuadas pessoalmente, exceto nos processos eletrônicos. 

Art. 913. Apresentado o rol de testemunhas, a secretaria providenciará, desde logo, 

independentemente de mandado, a intimação. 

Art. 914. A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos.  

Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas.  

Art. 916. As intimações endereçadas aos advogados das partes, acerca dos atos 

processuais, serão feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo nas comarcas em que 

ainda não houver interligação e nos casos em que, por lei, se exigir a intimação ou vista 

pessoal, observando-se as normas previstas no Capítulo 2, Seção 9, desta CNGC.  

 

Citação e Intimação no Processo Eletrônico, no Âmbito dos Juizados Especiais do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

 

Art. 917. Estabelecer que, as instituições públicas ou privadas com maior número de 

demandas no estado de Mato Grosso, conforme lista que será divulgada no site da 
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Corregedoria-Geral da Justiça, sejam necessariamente citadas e intimadas 

eletronicamente dentro do Sistema PROJUDI, mediante cadastro prévio no 

Departamento de Apoio aos Juizados Especiais - DAJE.  

§ 1º Os Juizados poderão solicitar o cadastro de empresas, ainda que não estejam 

relacionadas na lista das maiores demandadas do Estado para também serem 

necessariamente citadas e intimadas eletronicamente.  

§ 2º Somente em caso de inviabilidade técnica no uso do meio eletrônico devidamente 

justificado, esses atos processuais poderão ser praticados pelos meios tradicionais, 

sendo posteriormente efetuada a digitalização.  

Art. 918. As empresas devem regularizar seus cadastros no Departamento de Apoio aos 

Juizados Especiais - DAJE através do e-mail daje@tjmt.jus.br, no prazo de 30 (trinta) 

dias a partir da publicação desta seção.  

§ 1º A empresa deverá informar a razão social e todos os seus CNPJ`s, de acordo com o 

Anexo I desta seção.  

§ 2º Para centralização do recebimento de notificações de citações e intimações 

eletrônicas a empresa poderá informar os dados pessoais de um preposto e os CNPJ's ao 

qual este ficará vinculado.  

§ 3º A empresa poderá informar mais de um preposto e seus respectivos CNPJ's desde 

que estes não coincidam.  

§ 4º São informações obrigatórias para cadastro do preposto: nome, endereço, CPF, e-

mail e telefone. 

§ 5º A empresa que não optar pelo cadastro do preposto, deverá acessar as citações e 

intimações eletrônicas no Sistema Projudi utilizando cada CNPJ cadastrado ou login do 

advogado habilitado.  

§ 6º Fica sob a responsabilidade da empresa manter atualizadas essas informações em 

caso de qualquer alteração nos dados fornecidos inicialmente.  

Art. 919. Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência 

eletrônica comunicando o envio da citação e intimação as empresas que fornecerem 

email corretamente. Também serão encaminhadas as intimações para o endereço 

eletrônico dos advogados devidamente habilitados no processo.  

Art. 920. No momento da distribuição da inicial, quando a parte possuir endereço 

eletrônico, este deverá ser cadastrado para envio das comunicações dos atos 

processuais.  
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Art. 921. A citação considerar-se-á automaticamente realizada após 10 (dez) dias 

corridos contados da data de seu envio.  

Art. 922. A citação para audiência de conciliação deverá ser efetuada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias.  

Art. 923. O Departamento de Apoio aos Juizados Especiais - DAJE fornecerá 

informações semestralmente para manter atualizada a lista das empresas mais 

demandadas do Estado no site do Tribunal de Justiça.  

Parágrafo único. Para fins desta subseção, serão consideradas empresas mais 

demandadas aquelas indicadas na listagem do Anexo II. 

Art. 924. O Departamento fará ampla divulgação às empresas elencadas no rol em 

anexo, para que regularizem seus cadastros no prazo estipulado e recebam os atos 

obrigatoriamente por meio eletrônico.  
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Seção 4 – Conciliação  

 

Art. 925. Não obtida a conciliação, constará do termo de audiência que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, 

sob pena de revelia (Enunciado 04–Mato Grosso). 

Art. 926. Constará no termo de audiência que o prazo para impugnar a contestação e os 

documentos nela acostados será de 05 (cinco) dias a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. 

Art. 927. Os Juízes dos Juizados Especiais poderão celebrar convênio com os 

PROCONs para homologação de acordos neles realizados, constituindo-os em títulos 

executivos, dispensando-se a apresentação de outros documentos.  

Art. 928. Registrados, autuados e cadastrados no sistema, os acordos serão levados à 

homologação do Juiz, arquivando-se, em seguida, com as baixas respectivas.  

Art. 929. Descumprindo o acordo, a requerimento da parte, formalizado por escrito ou 

certificado nos autos, promover-se-à a execução 
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Seção 5 – Instrução e Julgamento 

 

Art. 930. O Juiz poderá dispensar a oitiva de algumas testemunhas, se já tiver formado 

seu convencimento. 

Art. 931. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 

prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 

Art. 932. Encerrada a instrução, o Juiz proferirá, em seguida, oralmente, a sentença, ou 

marcará data para sua leitura, o que deverá ocorrer, no máximo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente justificado, o Juiz poderá 

exceder o prazo indicado nesta norma. 
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Seção 6 – Gravação das Audiências 

  

Art. 933. Fica permitido o sistema de gravação das audiências de instrução nos Juizados 

Especiais. 

Art. 934. Serão gravados os depoimentos das partes, testemunhas, peritos, assistentes 

técnicos e outros necessários à instrução processual. 

Art. 935. Os atos essenciais, bem como as conclusões das sentenças e decisões serão 

registrados pelo sistema de datilografia ou digitação, consignando-se no termo 

respectivo o nome das pessoas ouvidas através das gravações, bem como o número da 

fita utilizada, que será conservada até o trânsito em julgado da decisão. 

Art. 936. Havendo recurso, as partes poderão requerer a transcrição da fita, correndo 

por conta do requerente as despesas respectivas.  

Parágrafo único. A transcrição será realizada pela secretaria do Juizado, e o valor do 

trabalho arbitrado pelo Juiz-Presidente do feito, nos próprios autos, que também 

determinará a expedição de guia de recolhimento, indicando a instituição bancária onde 

deverá ser efetivado o depósito, observado o disposto no art. 950 da CNGC. 

Art. 937. Se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de datilografia ou digitação. 
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Seção 7 – Resposta do Réu 

 

Art. 938. O Gestor judiciário comunicará ao Distribuidor a apresentação de pedido 

contraposto para as devidas anotações. 
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Seção 8 – Os Recursos 

 

Art. 939. A secretaria certificará data e horário do ingresso do recurso e a regularidade 

do preparo, na ausência de processo eletrônico. 

Art. 940. São cabíveis embargos de declaração, por escrito ou oralmente, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão, quando nesta houver obscuridade, 

omissão ou contradição. 

Art. 941. Os embargos serão julgados pelo Juiz no prazo máximo de 10 (dez) dias e, 

quando interpostos perante a Turma Recursal, serão levados a julgamento na primeira 

sessão seguinte. 

Art. 942. Ao comunicar à Turma Recursal sobre a existência de recursos inominados de 

processos que tramitaram pelo sistema eletrônico, não há necessidade de a secretaria do 

Juizado Especial convertê-los em autos físicos.  

Art. 943. A secretaria simplesmente enviará ofício à Turma Recursal (um para cada 

recurso), via e-mail, comunicando que o referido processo encontra-se na fase recursal, 

mencionando:  

I – o(s) nome(s) do(s) recorrente(s); 

II – o(s) nome(s) do(s) advogado(s) do(s) recorrente(s); 

III – o(s) nome(s) do(s) recorrido(s); 

IV – o(s) nome(s) do(s) advogado(s) do(s) recorrido(s); 

V – o número do processo no Juizado Especial. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam aos processos eletrônicos. 

Art. 944. Recebida a comunicação do Juizado Especial de que o processo encontra-se 

na referida fase, o distribuidor deverá autuá-lo, registrá-lo no sistema eletrônico e 

distribuí-lo para uma das Turmas Recursais, informando o número atribuído ao recurso.  

Art. 945. Recebidos os autos do distribuidor, a Turma Recursal efetuará a distribuição 

para um Juiz Relator, comunicando-lhe tal fato e todos os dados referidos no art. 943. 

CNGC, mais o número que foi atribuído ao recurso. 

Art. 946. Serão registrados no sistema eletrônico, pela secretaria da Turma Recursal, 

todos os andamentos processuais da fase recursal, como se estivessem acompanhados 

dos autos físicos.  

Art. 947. A informática do Tribunal de Justiça criará senha a todos os juízes integrantes 

das Turmas Recursais e aos servidores que lá trabalham, para terem acesso irrestrito aos 
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processos digitais.  

Art. 948. Ocorrido o trânsito em julgado do acórdão a secretaria da Turma Recursal 

comunicará o resultado do julgamento ao Juizado Especial, encaminhando-lhe a íntegra 

dos autos, para serem digitalizados e inseridos no processo digital.  
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Seção 9 – Custas Recursais e do Processo 

 

Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão calculadas 

conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses: 

I - no preparo do recurso inominado, que compreenderá todas as despesas, inclusive as 

dispensadas em primeiro grau; 

II - na extinção do processo motivada pelo não-comparecimento do autor; 

III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou 

execução; 

IV - quando os embargos do devedor forem julgados improcedentes; 

V - quando tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso 

desprovido do devedor. 

Art. 950. Todas as custas devidas no processo deverão ser recolhidas, por ocasião do 

preparo, em nome do FUNAJURIS, mediante guia de recolhimento, deduzidos os 

valores das associações que deverão ser recolhidos em guia própria. 

Art. 951. O Recorrente deverá recolher as custas processuais em instituição bancária, 

por meio de guia de recolhimento emitida pelo gestor do Juizado ou pela internet, nas 

48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção. 

Parágrafo único. Os processos virtuais que tramitam no PROJUDI dispensam o 

cumprimento e o pagamento das custas dos Cartórios não Oficializado referentes ao 

item 1 Tabela C da Lei 7.603-2001, que dispõe sobre os atos de averbação, retificação, 

cancelamento ou anotação no Livro de Distribuição, bem como do ato de Distribuição 

contido no item 5 da Tabela C.”  

Art. 952. Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor 

equivalente à pretensão do recorrente.  

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso 

haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do preparo.  

§ 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, nos próprios 

autos em que o recurso foi integralmente provido.  

§ 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA para 

efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF ou CNPJ, o número da 

conta corrente, o prefixo da agência e o banco em que deverá ser creditado o valor a ser 

restituído.  
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§ 3º O referido ofício deverá ser instruído com cópias dos seguintes documentos: 

I – acordão; 

II – pedido de restituição do valor do preparo; 

III – despacho que deferiu a devolução; 

IV – guias de recolhimento.  

§ 4º Se houve pedido de crédito do valor do preparo na conta corrente do advogado, 

deverá ser instruído ainda com cópia do instrumento de procuração com poderes para 

receber e dar quitação.  

Art. 954. Se o recurso inominado não for recebido pelo Juízo a quo ou não conhecido 

pelo Juízo ad quem, em razão da deserção ou intempestividade, o valor do preparo não 

será restituído.  
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Seção 10 – Juizado Especial Criminal 

 

Inquérito Policial e Termo Circunstanciado 

 

Art. 955. A baixa do termo circunstanciado à delegacia de polícia de origem será 

anotada no livro carga de autos, nos termos da norma art. 890, IX, “d”, CNGC. 

Art. 956. A secretaria informará imediatamente ao Juiz o escoamento do prazo 

concedido para a realização de diligência pela autoridade policial, bem como para o 

pronunciamento do Ministério Público.  

Art. 957. Dependerá de decisão judicial a remessa do procedimento a outro Juízo, que 

será anotada no livro de Registro de Termos Circunstanciados, comunicando-se ao 

distribuidor. 

Art. 958. Quando no recinto em que funcionar o Juizado Especial Criminal não houver 

local adequado para o depósito e guarda das armas, instrumentos e objetos remetidos 

pela autoridade policial, deverá ser observado o disposto no art. 1.475 da CNGC. 
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Seção 11 – Audiência Preliminar 

 

Art. 959. O Gestor judiciário providenciará, desde logo, independente de despacho do 

Juiz, a requisição de antecedentes e a certificação das circunstâncias de que trata o 

artigo 76, § 2.º, incisos I e II, da Lei 9.099/95, antes da remessa dos autos ao 

representante do Ministério Público. 

Art. 960. A audiência poderá ser conduzida por conciliador, sob supervisão do Juiz 

togado, sendo obrigatória a intimação prévia do representante do Ministério Público. 

Art. 961. Nos casos de ação privada, não havendo conciliação, a vítima será esclarecida 

quanto ao prazo para oferecimento de queixa-crime. 
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Seção 12 – Citação e Intimação 

 

Art. 962. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças 

existentes ao Juízo Criminal Comum, com as comunicações necessárias, para a adoção 

do procedimento previsto em lei, inclusive citação editalícia, se for o caso (artigo 66, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95). 

Art. 963. É recomendável que, antes de adotar a providência prevista na norma anterior, 

o Juiz solicite informações à Justiça Eleitoral, utilizando-se do Sistema de Informações 

Eleitorais (SIEL), Receita Federal, tão somente por intermédio do Sistema INFOJUD, 

bem como as empresas de telefonia móvel, buscando o endereço do autor do fato, salvo 

se verificar, de Plano, que tais medidas serão infrutíferas.  

Art. 964. Qualquer informação à ser solicitada a Justiça Eleitoral, objetivando a 

localização da parte e/ou interessados, deverá ser feita exclusivamente por intermédio 

do Sistema de Informações, Eleitorais (SIEL).   
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Seção 13 – Comunicações pela Secretaria 

 

Art. 965. A secretaria comunicará ao distribuidor, certificando: 

I - o arquivamento; 

II - a transação penal;  

III - o recebimento da denúncia ou queixa-crime, com ou sem suspensão do processo; 

IV - o aditamento da denúncia ou queixa-crime; 

V - a condenação ou absolvição do réu; 

VI - a extinção da punibilidade. 

Parágrafo único. As diposições deste artigo não se aplicam ao processo eletrônico. 

Art. 966. Aos Institutos de Identificação serão comunicados o recebimento da denúncia 

ou queixa-crime e, após o trânsito em julgado da decisão, o arquivamento, a condenação 

ou absolvição do réu e a extinção da punibilidade com a sua respectiva motivação. 

Parágrafo único. No Caso de condenação transitada em julgado, o fato será 

comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral, via INFODIP, e à Vara de Execuções 

Penais.  
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Seção 14 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 
Especiais Criminais 

 

Caderno Processual 

 
Art. 967. Serão distribuídos, registrados e autuados os termos circunstanciados, 

queixas-crime e procedimentos criminais diversos (pedidos de busca e apreensão etc.), 

antes de levados à conclusão. 

§ 1º O caderno processual será formado com a capa, denúncia, queixa – crime ou termo 

circunstanciado, certidão do Cartório Distribuidor (quando houver) ou do gestor 

judiciário (INFOSEG), sobre os antecedentes criminais do(s) denunciado(s) ou 

representado(s) e demais peças que forem juntadas. 

§ 2º As folhas serão renumeradas a partir da capa do processo, abandonando-se a 

numeração do termo circunstanciado, que, entretanto, não será inutilizada nem 

rabiscada. 

§ 3º Em etiqueta de autuação a ser fixada na capa do processo serão inseridos todos os 

dados necessários para identificação do feito, como classificação do delito, nome do 

acusado, nome do defensor (se houver), bem como demais informações pertinentes. 

§ 4º Para melhor identificação visual de situações processuais, o gestor judiciário 

colocará no dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados: 

I - cor preta - réu preso pelo processo, em flagrante ou por prisão cautelar; 

II - cor azul - réu preso por outro processo;  

III - cor vermelha - processo com prescrição próxima; 

IV - duas tarjas pretas - processo que não pode ser retirado da secretaria ou que corre 

em sigilo; 

V - cor amarela - réu menor de 21 anos de idade. 

§ 5º A numeração das folhas dos autos, com a respectiva rubrica, não poderão 

prejudicar a leitura do conteúdo da petição ou do documento. Se necessário, este será 

afixado numa folha em branco, nela sendo lançadas a numeração e a rubrica. 

 

Aditamento à Denúncia 
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Art. 968. Todo aditamento à denúncia deve ser observado pelo gestor judiciário e 

submetido à imediata apreciação judicial. 

Parágrafo único. Recebido, será imediatamente anotado na capa do processo e nos 

registros da secretaria, sendo os autos encaminhados ao Cartório Distribuidor, também 

para anotação. 

 

Apensos/autos em Apartado 

 

Art. 969. Deverão ser processados, sempre, em autos em apartado, registrando-se em 

Livros próprios mencionados no art. 890 da CNGC.: 

I - as exceções previstas no art. 95 do CPP: de suspeição; de incompetência do Juízo; de 

ilegitimidade de parte e coisa julgada; 

II - os incidentes de restituição de coisa apreendida, quando duvidoso o direito do 

requerente – art. 120 do CPP; 

III - os incidentes de falsidade – art. 145 do CPP; 

IV - os incidentes de insanidade mental – art. 153 do CPP. 

§ 1º Qualquer procedimento apenso terá a seguinte menção: “este processo é parte 

integrante dos autos da Ação Penal n.º ...”. 

§ 2º Serão desapensados e arquivados os autos de recurso em sentido estrito, 

arbitramento de fiança, liberdade provisória, restituições, dentre outros já julgados, 

certificando-se o fato nos autos principais e trasladando-se para eles a decisão proferida 

nos autos incidentais.  

§ 3º Os autos em apenso serão baixados e arquivados sempre que contiverem decisão 

transitada em julgado, da qual se trasladará cópia para os autos principais, certificando-

se o seu arquivamento com o respectivo número do maço. 

 

Depósito e Guarda de Armas e Objetos Apreendidos 

 

Art. 970. Após a certidão do registro da ação penal, caso ainda não tenham sido 

recebidos pelo setor de depósito, o Gestor judiciário deverá certificar sobre a existência 

de armas e objetos apreendidos que não foram devolvidos às vítimas, devendo remetê-

los ao setor de depósito que deverá registrar em livro próprio e guardar em local seguro 

as armas e objetos correspondentes aos feitos em andamento; o depósito e guarda 
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deverão ser feitos na forma legal, de conformidade com a Seção 20, Capítulo VII, da 

CNGC.  

§ 1º O bem apreendido e não encaminhado a Juízo terá a remessa solicitada, 

independentemente de despacho judicial. Não atendida a solicitação, o gestor judiciário 

certificará a respeito e fará os autos conclusos. 

§ 2º As armas, instrumentos e objetos mencionados serão etiquetados; nas etiquetas 

constarão: a Vara à qual foram distribuídos, o número dos autos do procedimento 

criminal, o nome do imputado e da vítima (se constantes), a unidade policial de origem 

e o número dos autos de investigação.  

 

Expediente Emitido 

 

Art. 971. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça, os seguintes documentos: 

I – mandados de citação, intimação e notificação; 

II – ofício requisitando comparecimento de militares para participarem das audiências; 

III – ofício comunicando ao chefe da repartição pública a data e o horário do 

comparecimento de funcionário público à audiência; 

IV – ofício comunicando o desfecho dos processos e inquéritos, exceto ao Tribunal 

Regional Eleitoral; 

V – editais. 

Parágrafo único. Excetuam-se dos documentos acima os mandados de prisão; 

seqüestro, arresto e busca e apreensão; contramandados; alvarás de soltura; salvo-

condutos; requisições de réu preso; cartas precatórias e cartas rogatórias; guias de 

recolhimento, de internação, de tratamento, de saída temporária, de transferência ou de 

remoção de presos e interdição; ofícios e alvarás para levantamento de depósito; e 

ofícios dirigidos a magistrados e demais autoridades constituídas. 

 

Citação 

 

Art. 972. No mandado de citação, acompanhado de cópia da denúncia ou da queixa- 

crime, deverão constar os requisitos do art. 352 do Código de Processo Penal, devendo 
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o Gestor judiciário indicar pontos de referência para a localização do endereço 

residencial e comercial do réu.  

§ 1º A citação e intimação pessoal do militar em atividade não dispensa sua requisição 

por intermédio do chefe do respectivo serviço. 

§ 2º Em Cuiabá e em Várzea Grande, o integrante da Polícia Militar do Estado será 

requisitado, mediante ofício, ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado; e 

quando o réu for policial civil, será notificado o Delegado-Geral de Polícia, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, exceto no caso de réu preso. 

§ 3º O dia designado para funcionário público em atividade comparecer em Juízo, como 

acusado, será notificado a ele e ao chefe de sua repartição. 

§ 4º Esgotados os meios disponíveis para a localização do acusado, o que deverá ser 

certificado com clareza pelo oficial de justiça, deverá o gestor judiciário certificar a 

respeito e fazer conclusão ao Juiz. 

§ 5º Determinada a citação do réu por edital, este conterá, além dos requisitos do art. 

365 do Código de Processo Penal, o extrato da denúncia ou queixa e a menção dos 

dispositivos de lei atinentes à imputação, e será afixado no lugar de costume e publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico. 

§ 6º Deverá ser certificada nos autos a afixação e provada a publicação com certidão do 

gestor judiciário contendo todos os dados, devendo este tomar especial cuidado para 

que, entre a publicação, a afixação e a data do interrogatório, esteja compreendido o 

prazo da citação.  

 

Cartas Precatórias 

 

Art. 973. A Carta precatória será instruída com as peças necessárias à boa realização do 

ato, devendo constar, sempre, o nome de todos os acusados e/ou querelados. 

§ 1º Tendo por objeto a citação, a carta deve, obrigatoriamente, ser instruída com cópia 

reprográfica ou traslado da denúncia ou queixa-crime. Sendo o objeto o interrogatório, 

além da denúncia ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia 

do interrogatório policial, se houver. 

§ 2º Se o objeto da deprecata for a inquirição de testemunhas, deverá, ainda, ser 

instruída com cópia da defesa prévia, se houver, e do depoimento policial, também se 

existir.  
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§ 3º As partes deverão ser intimadas da expedição da carta precatória para a inquirição 

de testemunhas. 

§ 4º Devolvida a Carta Precatória depois das alegações finais e antes de proferida a 

sentença, se cumprido o ato deprecado, será dada vista às partes. 

§ 5º As cartas precatórias enviadas por meio eletrônico seguirão disciplina própria da 

Legislação pertinente e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Comunicações pela Secretaria 

 

Art. 974. Caberá ao Gestor judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se 

houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito 

federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações: 

I – arquivamento do inquérito policial; 

II – decisão do recebimento da denúncia ou da queixa-crime e eventual aditamento 

destas; 

III – suspensão condicional do processo; 

IV – trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição; 

V – extinção da pena com decisão transitada em julgado (art. 1.453, CNGC). 

§ 1º O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 

15(quinze) de cada mês – via Sistema INFODIP, para fins do art. 15, II da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas e, com a maior brevidade 

possível, comunicar-se-à, também, além da qualificação completa do condenado, dados 

a respeito do título de eleitor, classificação do crime, data da sentença e da sua 

irrecorribilidade (art. 1.455, CNGC). A comunicação deverá referir a cada acusado, 

isoladamente.  

§ 2º Também serão comunicados ao cartório distribuidor, se houver, certificando-se o 

Gestor judiciário, nos respectivos autos: 

I – revogação da suspensão condicional da pena; 

II – incidentes processuais descritos no art. 1.454, da CNGC.  
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§ 3º Constarão da comunicação, além da completa qualificação do condenado, dados a 

respeito do título de eleitor, classificação do crime e a data da sentença e da sua 

irrecorribilidade.  

 

 

 

 

Requisições 

 

Art. 975. O Gestor judiciário atenderá, independentemente de despacho, os pedidos 

formulados por qualquer das partes de requisição de folhas de antecedentes e de 

certidões criminais. 

§ 1º A requisição será efetuada junto ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, ou do Estado de origem ou de residência do indiciado ou réu, sempre no curso 

do termo circunstanciado ou no momento do recebimento da denúncia ou da queixa-

crime. Para cada procedimento, será confeccionada a respectiva requisição. 

§ 2º No ofício requisitório constarão os dados identificadores do acusado e do 

procedimento, sendo imprescindível constar o número e o órgão expedidor da respectiva 

carteira de identidade; o tipo penal infringido e o nome da vítima. As requisições serão 

sempre individualizadas. 

§ 3º Sendo as informações positivas, será procedida à imediata requisição das certidões 

criminais respectivas, endereçadas ao Juiz Diretor do Foro da Comarca mencionada. 

§ 4º Tratando-se de requisições judiciais, a certidão deverá esclarecer a respeito da data 

do fato, do recebimento da peça acusatória com a capitulação legal, dos termos da 

condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição (o dispositivo legal), da data da irrecorribilidade da sentença respectiva, ou, 

se for o caso, da data da extinção de punibilidade, ou, de forma detalhada, para fins de 

reincidência, da data do cumprimento ou da extinção da pena declarada. 

 

Movimentação dos Processos 

 

Art. 976. O gestor judiciário, independentemente de despacho judicial, deverá tomar as 

seguintes providências: 
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I – juntar as petições entregues na secretaria, as certidões, as folhas de antecedentes e as 

precatórias devolvidas (art. 1.409, CNGC); 

II – intimar a parte para manifestar-se sobre a testemunha não encontrada, e que por ela 

tenha sido arrolada; 

III – remeter os autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre documentos 

juntados pela defesa; 

IV – havendo desistência de testemunhas não localizadas, independentemente de 

despacho judicial, abrir vista às partes para fins do art. 81 da Lei 9.099/95. 

Parágrafo único. Se uma das partes juntar documentos, em qualquer fase do processo, 

antes da prolação da sentença, será dada vista à parte contrária para que se manifeste. 

 

Processos com Vista ao MP 

 

Art. 977. Havendo necessidade de vista do processo ao representante do Ministério 

Público, por imposição legal, o gestor judiciário deverá fazê-lo independentemente de 

despacho do Juiz, por certidão de impulsionamento. 

Parágrafo único. Havendo inércia do Ministério Público, o gestor judiciário 

comunicará o fato a este, para que sejam tomadas as providências legais (art. 1.412, 

CNGC). 

 

Das Fianças 

 

Art. 978. O depósito do valor da fiança, registrado no livro próprio e lavrado no 

respectivo termo, deve ser certificado nos autos e imediatamente depositado na conta 

judicial do Tribunal de Justiça. 

§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os encargos a que for 

o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao Fundo Penitenciário do Estado do 

Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei Complementar nº 498/2013 ). 

§ 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a que foi obrigado 

o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante alvará de levantamento a ser 

cumprido na forma do art. 347 do Código de Processo Penal. 

 

Incompatibilidade e Impedimentos 
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Art. 979. Sendo observada, pelo Gestor judiciário ou por qualquer servidor da 

secretaria, a ocorrência, em qualquer dos casos, de incompatibilidade ou impedimento 

relacionados nos artigos 252 a 255 do Código de Processo Penal, abster-se-á o Juiz de 

funcionar no processo e fará nos autos a devida declaração (art. 112 do CPP). 

 

 

 

 

Das Intimações 

 

Art. 980. Independe de determinação judicial a intimação de atos de que devam tomar 

conhecimento: o acusado e seu defensor; o advogado do querelante; o representante do 

Ministério Público; o assistente de acusação, quando habilitado e admitido no processo; 

e demais interessados. 

§ 1º Tratando-se de funcionário público, será este intimado por mandado judicial, com 

comunicação, por ofício, ao chefe da repartição (art. 221, § 3º, do CPP). 

§ 2º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente de 

acusação será feita pelo Diário da Justiça Eletrônico, por meio de relação numerada 

sequencialmente, onde conste: a espécie do processo, o número de registro e o nome das 

partes, o objeto da intimação (ato ou despacho/sentença), com o conteúdo reduzido que 

deva ser dado conhecimento aos advogados das partes e o nome dos advogados das 

partes (art. 370, § 1.º do CPP).  

§ 3º Nas comarcas em que ainda não houver interligação que possibilite a intimação 

pelo Diário da Justiça Eletrônico e nos casos em que, por lei, se exigir que o ato 

intimatório deva ser pessoal, observar-se-ão as normas previstas no Capítulo 2, Seção 9, 

da CNGC. 

§ 4º Será sempre pessoal a intimação do representante do Ministério Público e do 

defensor nomeado. 

§ 5º A parte, independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada, que por ela tenha sido arrolada.  

§ 6º O gestor judiciário deve intimar necessariamente da sentença condenatória o 

representante do Ministério Público, o réu e, posteriormente, o defensor, seja 
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constituído, dativo ou Defensor Público, correndo o prazo processual do último ato, 

observadas as regras do art. 392 do Código de Processo Penal. 

§ 7º Em se tratando de sentença absolutória, intimar-se-ão o representante do Ministério 

Público e o defensor. 

§ 8º Procurado o réu para intimação da sentença, via oficial de justiça, e restando a 

diligência negativa, o gestor judiciário deverá expedir edital de intimação, onde deverá 

constar o nome do réu, o prazo, as disposições de lei e as penas aplicadas (se for o 

caso), o regime de cumprimento e o conteúdo sucinto da sentença. 

§ 9º A intimação do querelante ou do assistente de acusação deve ser pessoal ou ao 

advogado, somente sendo permitida a intimação editalícia, com prazo de 10 (dez) dias, 

caso não sejam aqueles encontrados (art. 391, CPP). 

§ 10. As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à Legislação 

pertinente e à regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Prazos 

 

Art. 981. O cumprimento dos atos previstos em lei ou ordenados no processo se dará 

em 02 (dois) dias (art. 799 do CPP), salvo quando houver determinação judicial diversa. 

 

Sentença 

 

Art. 982. O Gestor judiciário deverá certificar, separadamente, o trânsito em julgado da 

sentença para o Ministério Público, para o assistente da acusação, ao defensor e ao réu.  

§ 1º Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá proceder às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da 

condenação e verificará a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeterá os autos conclusos para a devida 

destinação. Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - Arquivo 

Definitivo”.  

§ 2º Após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ou a prescrição 

executória, a Vara de Execuções Penais procederá às comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema 
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INFODIP e ao Cartório Distribuidor acerca da Extinção da Punibilidade e remeterá a 

Guia de Execução Penal ao arquivo definitivo.  

§ 3º Nos processos suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto 

não encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.  

I – O gestor lançará no sistema informatizado de acompanhamento processual o 

andamento “108 – Suspensão do Processo – Art. 366 – Arq. Prov.”, remetendo-se os 

autos ao arquivo provisório.  

II – Com a eventual localização do réu ou o transcurso do prazo da prescrição da 

pretensão punitiva in abstrato (art. 109 do CP) cessará a suspensão e os autos serão 

conclusos ao juiz. 

§ 4º Nos processos sentenciados com pena em regime fechado e estando o réu foragido 

ou em lugar incerto, expedido o mandado de prisão, deverá o Gestor judiciário proceder 

ao cálculo prescricional agendando-o no sistema informatizado de acompanhamento 

processual através de lembrete, remetendo os autos ao arquivo provisório, e, decorrido o 

prazo prescricional sem a captura do réu, os autos deverão ser remetidos conclusos para 

sentença.  

 

Guias de Execução Penal 

 

Art. 983. Transitada em julgado a sentença condenatória, qualquer que tenha sido a 

pena ou medida de segurança imposta, será extraída guia de recolhimento ou de 

internação, consoante modelo aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Acompanharão a guia a cópia da denúncia, da sentença com certidão do trânsito em 

julgado e outras peças indispensáveis, com remessa ao Distribuidor. 

§ 1º Expedida a guia, uma cópia deverá ser juntada aos autos, com certificação da 

remessa ao Distribuidor. Após, os autos deverão ser remetidos ao Distribuidor para as 

anotações devidas e, posteriormente, arquivados, com baixa nos relatórios estatísticos e 

nos demais controles. 

§ 2º Expedida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, em decorrência de sentença penal condenatória, 

deverá ser o processo arquivado, com baixa no relatório estatístico e controle do Juízo. 
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§ 3º Expedida a guia para execução de penas e medidas não privativas de liberdade, em 

decorrência da concessão de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n.º 

9.099/95), deverá ser lançado no sistema informatizado de acompanhamento processual 

o andamento “109 – Suspensão Condicional do Processo (Lei nº 9.099/95) – Arq. 

Prov.”, com remessa dos autos ao arquivo provisório. 

§ 4º Caso a suspensão condicional do processo seja revogada pelo Juízo da CEPA/MT, 

deverá ser dada baixa no relatório estatístico e nos registros da CEPA/MT, e feito o 

lançamento no relatório estatístico do Juízo de origem, na coluna “desarquivado”.  

§ 5º A Guia de Execução Definitiva deverá ser emitida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória, contendo o “ciente” 

do Ministério Público, com assinatura do titular da Vara ou de seu Substituto Legal. 

§ 6º Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da remessa da Guia de Execução ao Juízo 

competente, o Gestor judiciário obterá informações sobre o número do registro do 

Processo Executivo de Pena, certificando a respeito nos autos, para facilitação de 

futuras comunicações. 

§ 7º Em sendo relaxada a prisão, todos os mandados devem ser recolhidos, fazendo-se 

as necessárias comunicações. 

 

Dos Alvarás de Soltura 

 

Art. 984. Além das formalidades legais e outras que o Juiz instituir, os alvarás de 

soltura deverão conter a numeração anual por ordem crescente e ininterrupta de 

expedição, a indicação do reconhecimento da firma do Juiz pelo gestor judiciário e o 

número do telefone para confirmação, e só poderão ser encaminhados ao 

estabelecimento penal por intermédio de oficial de justiça, que receberá o documento 

mediante recibo exarado nos autos do processo. 

§ 1º Os alvarás de soltura serão expedidos em três vias, uma das quais ficará nos autos e 

as demais enviadas ao Juízo das Execuções Criminais, se for o caso. 

§ 2º Nas Comarcas do interior, se o alvará de soltura tiver de ser cumprido pelas Varas 

de Execuções Penais, será instruído com certidão do distribuidor. Nesse caso, a carta 

precatória deverá conter certidão da secretaria de que, contra o preso, não há outra 

ordem de prisão naquela Unidade Judiciária. 
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Arquivo ou Remessa de Autos a Outro Juízo 

 

Art. 985. No caso de arquivamento ou remessa de autos a outro Juízo, providenciará o 

Gestor judiciário: 

I – baixa junto ao Cartório Distribuidor; 

II – anotações nas fichas-índice e de movimentação de processo, bem como no livro de 

Registro Geral de Feitos, observando que todas sejam feitas na mesma data de baixa no 

Distribuidor, a fim de evitar conflito de informações.  

Parágrafo único. Além das medidas contidas na presente seção, poderá o Juiz 
estabelecer normas complementares que atendam às peculiaridades de cada Juízo.
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Seção 15 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 
Especiais Cíveis 

 

Caderno Processual 

 

Petição Inicial 

 

Art. 986. Registrado o pedido, será agendada sessão de conciliação automaticamente 

pelo sistema informatizado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

despacho do Juiz. 

§ 1º Na ausência de sistema eletrônico, o agendamento de sessão de conciliação deverá 

ser realizado pela própria secretaria, nos termos do caput deste artigo. 

§ 2º A secretaria enviará ao distribuidor competente para registro relação diária dos 

feitos físicos ajuizados. 

§ 3º Os casos urgentes que necessitem de despacho serão excepcionalmente distribuídos 

e submetidos ao Juiz, antes da sessão de conciliação (CNGC, art. 907). 

§ 4º As petições e demais expedientes recebidos na secretaria terão registrados a data e 

hora da apresentação no original e eventual cópia. 

§ 5º O gestor judiciário registrará e autuará em apenso aos autos principais, se for o 

caso, os incidentes processuais (de suspeição, impedimento etc.), fazendo-os conclusos 

em seguida. 

§ 6º Recebidos os embargos de terceiro, o gestor judiciário procederá ao registro, à 

autuação e ao apensamento aos autos principais, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, sobre a sua tempestividade e existência de outros bens 

penhorados, que não sejam objeto da demanda embargatória. 

 

Autuação 

 

Art. 987. Na autuação e registro do processo, deverão ser preenchidos todos os campos 

do sistema eletrônico, inclusive os nomes dos advogados, de modo que na etiqueta 

gerada pelo referido sistema conste, no mínimo, os nomes das partes e de seus 

advogados. 
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Expedientes Emitidos 

 
Art. 988. O gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou em cumprimento a esta seção: 

I – os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de outros 

despachos, ou ainda de informações solicitadas; 

II – mandado e cartas de citação, intimação e notificação.  

§ 1º Excetuam-se dos documentos acima: os mandados de prisão, contramandados, 

alvarás de soltura, salvo-condutos, requisições de réu preso, internação ou de 

tratamento, ofícios e alvarás para levantamento de depósito e os ofícios dirigidos a 

magistrados e demais Autoridades Judiciárias de igual ou superior Instância, aos 

integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, seus Secretários ou detentores de 

cargos assemelhados, aos integrantes do Ministério Público, Reitores, Diretores de 

Faculdades, Bispos e seus superiores, Comandantes de unidades militares das Forças 

Armadas e outros destinatários precedentes na ordem protocolar. 

§ 2º Decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, deverá o gestor judiciário 

expedir ofício solicitando sua devolução devidamente cumprida, podendo reiterar tal 

solicitação a cada 30 (trinta) dias, ou quantas vezes forem necessárias. 

 

Expedientes Recebidos 

 
Art. 989. O gestor judiciário ou funcionário encarregado poderá abrir a correspondência 

dirigida ao Juízo, desde que não haja ressalva de “RESERVA”, “CONFIDENCIAL” ou 

equivalente. Referindo-se a processos, desde logo, informar nos autos o que for 

necessário, ou tomar as providências adequadas, quando meramente impulsionadoras do 

feito (ex: intimação das partes de audiência designadas em Juízo deprecado, solicitação 

de novos endereços, de penhoras, de avaliações etc.), lavrando-se a respectiva certidão 

de impulsionamento. 

Parágrafo único. Caso sejam devolvidos na secretaria, com diligência parcial ou 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, carta precatória ou 

qualquer outro expediente, a secretaria intimará a parte interessada, independentemente 

de determinação judicial. 
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Andamento Processual 

 
Citação e Intimação 

 
Art. 990. A citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento, em mão 

própria (ARMP). O documento citatório deverá conter: 

I – resumo ou cópia do pedido inicial; 

II – dia e hora para comparecimento do citando; 

III – advertência de que, não comparecendo o citando, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano; 

IV – ciência de que a contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia (CNGC, arts. 909 e 910). 

§ 1º As intimações endereçadas aos advogados das partes, acerca dos atos processuais, 

serão feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, por meio de relação numerada 

seqüencialmente, onde conste: a espécie do processo, o número de registro e o nome das 

partes, o objeto da intimação (ato ou despacho/sentença), com o conteúdo reduzido que 

deva ser dado conhecimento aos advogados das partes e o nome dos advogados das 

partes.  

§ 2º Nas comarcas em que ainda não houver interligação e nos casos em que, por lei, se 

exigir a intimação ou vista pessoal, observando-se as normas previstas no Capítulo 2, 

Seção 9, da CNGC. 

§ 3º Na intimação por telefone, o Gestor judiciário deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes. 

§ 4º As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente. 

§ 5º As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à Legislação 

pertinente e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Cartas Precatórias 

 
Art. 991. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 
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despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.  

Parágrafo único. Se distribuída, oficiar ao Juízo deprecado solicitando a devolução 

dela, devidamente cumprida, quando decorridos mais de três meses. 

 

Das Diligências Negativas 

 
Art. 992. Caso seja devolvida na Secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou 

qualquer outro expediente, a secretaria intimará a parte interessada, independentemente 

de determinação judicial. Se a parte prestar outras informações ou indicar novo 

endereço para o cumprimento do mandado, este deverá ser desentranhado, aditado e 

entregue ao Oficial de Justiça para a realização de novas diligências, independentemente 

de ordem judicial. 

Parágrafo único. Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer a 

expedição de carta precatória, fica desde logo deferida a diligência, desde que haja 

prazo suficiente para o seu cumprimento. 

 

Contestação 

 
Art. 993. Caso a contestação seja apresentada antes da audiência de conciliação, juntá-

la ao processo e aguardar a realização do ato. 

 

Petições e Documentos Avulsos 

 
Art. 994. As petições e expedientes avulsos, tão logo recebidos em Secretaria, deverão 

ser juntados aos autos, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados e o Ministério Público, se for o caso, para manifestar–se em 05 (cinco) 

dias, querendo, sobre: pedido de desistência; proposta de acordo; carta de citação; 

intimação ou notificação devolvidas por insuficiência de endereço; laudo avaliatório; 

cálculo etc. 

Parágrafo único. Não subscrita a petição, intimar a parte para regularizá-la em 05 

(cinco) dias. Se o processo, contudo, estiver concluso, certificar a ocorrência e submetê-

la imediatamente à apreciação do Juiz. 
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Ministério Público 

 
Art. 995. Em quaisquer processos onde a manifestação do representante do Ministério 

Público for imposição legal, abrir-se-lhe-á vista dos autos, no momento próprio (CPC, 

art. 83, I), inclusive tratando-se de inicial onde se faz necessária a manifestação de 

plano, independentemente de determinação. Quando este requerer diligências no sentido 

de uma parte prestar informações, comprovar algo etc., intimar a parte, para se 

manifestar ou cumpri-la em 05 (cinco) dias, mediante certidão de impulsionamento. 

Atendida a exigência ou expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos. 

 

Defensor Público 

 
Art. 996. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os atos 

processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (Lei n.º 

1.060/50, art. 50, § 5.º).  

 

Pedido de Vista 

 
Art. 997. Não estando em curso qualquer prazo para a parte adversa, para a realização 

de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria ou próximo à 

audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de despacho, o pedido de 

vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela lei. 

 

Renúncia de Mandato 

 

Art. 998. Noticiada nos autos a renúncia do procurador da parte, não sendo a 

procuração outorgada a mais de um advogado, o Gestor judiciário deverá verificar se o 

patrono notificou validamente o seu constituinte. Se afirmativo, observar-se-á o prazo 

de 10 (dez) dias contados a partir da notificação. Se negativo, intimar a parte 

pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de dez dias. 

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses do item anterior, decorrido o decêndio e 

mais 30 (trinta) dias sem constituição de outro procurador, remeter os autos à conclusão.  
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Testemunhas 

 
Art. 999. Se for requerida a intimação das testemunhas, o rol será apresentado em 

Secretaria, no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento, devendo 

o Gestor judiciário, desde logo, expedi-la. 

 

Audiência não Realizada 

 
Art. 1.000. Não sendo possível a imediata realização da audiência de instrução e 

julgamento, ao ser designada nova data, deverão ser intimadas as partes e as 

testemunhas, eventualmente presentes. 

 

Dos Processos Paralisados por Falta de Impulso 

 
Art. 1.001. A secretaria deverá manter constante vigilância dos feitos que aguardam 

impulso processual da parte interessada, sendo que, naqueles paralisados por mais de 60 

(sessenta) dias, contados da intimação da parte litigante, deverá ser imediatamente 

lavrada certidão a respeito de tal fato, e conclusão ao Juiz. 

 

Recurso 

 
Art. 1.002. Interposto recurso da sentença proferida, se tempestivo, o gestor judiciário 

intimará a parte contrária para apresentar contrarrazões. 

 

Retorno do Recurso 

 
Art. 1.003. Retornando os autos da Turma Recursal, submetê-los à apreciação do Juiz. 

 

Execução de Sentença 

 
Art. 1.004. Na execução de título executivo judicial deverá ser observado o disposto no 

art. 52 e seus incisos da Lei 9.099/95, aplicando-se, no que couber, as normas do 

Código de Processo Civil. 
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§ 1º Deferida pelo Juiz a execução do título judicial, deverá ser expedido Mandado de 

Penhora e Avaliação dos bens do executado (CPC, art. 523), constando que o devedor 

terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora, para oferecer 

impugnação (CPC, art. 523, § 1º). 

§ 2º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, 

cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 841, do 

CPC), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a 

respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.  

§ 3º Transcorrido o referido prazo sem ter havido impugnação, ou sendo esta julgada 

improcedente, o credor será intimado para manifestar-se se deseja adjudicar os bens 

penhorados, por preço não inferior à avaliação (CPC, art. 876). Caso o credor manifeste 

o desejo de adjudicar os bens constritados deverá ser observado o disposto nos 

parágrafos do referido artigo. 

§ 4º Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exeqüente deverá ser intimado 

a manifestar-se se deseja promover a alienação dos bens constritados por sua própria 

iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária, 

(CPC, art. 880). 

 

Execução por Título Extrajudicial ou Judicial 

 

Art. 1.005. Na execução de título executivo extrajudicial deverá ser observado o 

disposto no art. 53 e seus parágrafos da Lei 9.099/95, aplicando-se, no que couber, as 

normas do Código de Processo Civil. 

§ 1º O executado será citado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, art. 829) e comparecer na audiência de conciliação, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente (Lei 9.099/95, art. 53, § 1.º). Não 

efetuado o pagamento, no referido prazo, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá à imediata penhora de bens e sua avaliação (CPC, art. 829, § 1º). 

§ 2º Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo irá à 

conclusão do Juiz, para deliberação sobre sua extinção, devolvendo-se os documentos 

ao autor. 
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§ 3º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, 

cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado, providência, 

para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, da respectiva averbação no 

ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial (CPC, art. 841, § 4º).  

§ 4º Na audiência de conciliação será buscado o meio mais rápido e eficaz para a 

solução do litígio, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o 

pagamento do débito, a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. (Lei 9.099/95, art. 53, § 2.º). 

§ 5º Não apresentados embargos ou se estes forem rejeitados, o credor será intimado 

para manifestar-se se deseja adjudicar os bens penhorados, por preço não inferior à 

avaliação (CPC, art. 876). Caso o credor manifeste o desejo de adjudicar os bens 

constritados deverá ser observado o disposto nos parágrafos do referido artigo. 

§ 6º Não realizada a adjudicação dos bens penhorados pelo exeqüente, este deverá ser 

intimado a manifestar-se se deseja promover a alienação dos bens constritados, por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, perante a autoridade 

judiciária (CPC, art. 880). 

 

Arquivamento 

 
Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 
manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 
arquivados. 
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Seção 16 – Da Incorporação dos Juizados Especiais às Varas Únicas nas Comarcas 
de Primeira Entrância 

 

Art. 1.007. As secretarias dos Juizados Especiais das Comarcas de Primeira Entrância 

encaminharão às secretarias das Varas Únicas todo o acervo de processos, livros, 

classificadores, móveis e equipamentos de informática existentes. 

§ 1º Os processos recebidos conservarão o respectivo cadastro, número de distribuição, 

capa e código de barra, além do registro dos andamentos processuais inseridos no 

sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 2º Os processos relativos ao Juizado Especial receberão numeração contínua; terão 

etiqueta lateral contendo o número de distribuição e as letras “JE”; serão mantidos em 

escaninhos separados dos feitos da Justiça Comum e; tramitarão de acordo com os 

padrões e triagens estabelecidos pelo Método Ordem. 

Art. 1.008. Os servidores lotados nos Juizados Especiais serão integrados no quadro da 

Vara e cumprirão as funções estabelecidas pelo Método Ordem, a serem definidas pelo 

Gestor, de acordo com o perfil observado. 

§ 1º Os registros das reclamações serão realizados por servidor designado para esse fim, 

que contará com espaço físico próprio e classificado na função “atendimento ao 

público”, do Método Ordem.  

§ 2º A petição inicial ou a reclamação reduzida a termo será entregue ao reclamante 

para protocolar no Cartório Distribuidor, onde o responsável adotará as seguintes 

providências: 

I - designará data e horário para realização da audiência de conciliação; 

II - intimará, desde logo, o reclamante ou o seu representante, colhendo sua assinatura 

na certidão que lavrar, na qual constará ainda a advertência de que o processo será 

arquivado com as consequências legais, caso não compareça ao ato; 

III - após, encaminhará a reclamação à secretaria da Vara, que lançará no sistema 

informatizado de acompanhamento processual a audiência assinalada. 

Art. 1.009. O Juiz deverá velar pela observância dos critérios informadores da lei dos 

Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), em especial o da celeridade processual, atendendo, 

tanto quanto possível, os enunciados do FONAJE, das Turmas Recursais, e os editados 

nos Encontros dos Juízes dos Juizados Estaduais do Estado de Mato Grosso. 
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Art. 1.010. Na tramitação dos processos dos Juizados Especiais observar-se-á os termos 

dos Provimentos nº 54 e 55/2007. 

Seção 17 – Da Instalação do “Projeto Expressinho” junto ao PROCON no Estado 
de Mato Grosso, com a Participação do Juizado Especial do Consumidor 

 

Art. 1.011. O denominado “Projeto Expressinho”, pactuado em parceria com o 

PROCON Estadual funciona na Comarca de Cuiabá, para que o Juizado Especial do 

Consumidor homologue os acordos oriundos das relações de consumo, celebrados na 

referida entidade, elevando-os à categoria de título executivo judicial, bem como 

promova sua execução, em caso de não cumprimento. 

Art. 1.012. O Poder Judiciário designará servidores ou estagiários para trabalharem no 

Posto de Atendimento do Juizado Especial do PROCON/MT, denominado de PAJEP, 

instalado em espaço físico reservado na sede do referido órgão e por ele cedido, 

destinado a realização de audiência de conciliação prevista na Lei 9.099/95. 

Parágrafo único. O horário de trabalho dos servidores ou estagiários que atuarem no 

PAJEP deverá coincidir com o horário de funcionamento do PROCON, nos períodos 

matutino e vespertino, ininterruptamente. 

Art. 1.013. O PAJEP ficará sob o comando do Juiz de Direito do Juizado Especial do 

Consumidor, que homologará os acordos celebrados no PROCON/MT e processará as 

reclamações iniciadas no Posto de Atendimento. 

Art. 1.014. O servidor do PAJEP, ao receber a via do Termo de Acordo celebrado no 

PROCON/MT, assinado pelas partes e pelo conciliador deste órgão, no qual deverá 

constar a obrigação assumida pelo fornecedor, condições e prazos para o seu 

cumprimento, o digitalizará como processo eletrônico e o levará à homologação do Juiz 

de Direito do Juizado Especial do Consumidor, transformando-o em título executivo 

judicial, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a competência para promover sua 

execução. 

Art. 1.015. Frustrada a conciliação realizada no procedimento administrativo, o 

PROCON Estadual, a requerimento do consumidor, encaminhará ao servidor do PAJEP 

a cópia do pedido e dos documentos juntados, que, se não houver alteração ou 

acréscimo na pretensão manifestada, serão digitalizados, servindo como petição inicial 

da reclamação judicial se o pedido for inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Se o valor 

do pedido for superior a 20 (vinte) salários mínimos e não exceder a 40 (quarenta), o 
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consumidor será orientado a procurar advogado ou obtenção de assistência da 

Defensoria Pública, ou assistência judiciária nas faculdades de Direito. 

Parágrafo único. Elaborado o arquivo eletrônico da petição inicial, será ela registrada 

como processo digital, cabendo ao servidor encaminhar as partes para a conciliação ou 

designar data próxima para realizá-la, citando e intimando as partes, mediante certidão. 

Art. 1.016. A audiência conciliatória, na fase judicial, será presidida por um conciliador 

designado pelo Juiz de Direito responsável pelo PAJEP, e realizada imediatamente à 

apresentação da reclamação, quando, presente o reclamante e o preposto da reclamada, 

tiver este poderes especiais para transigir.  

Art. 1.017. Havendo acordo, será lavrado o Termo de Conciliação e encaminhado o 

processo eletrônico ao Juizado Especial do Consumidor, para homologação. Não 

havendo a parte reclamada será advertida do prazo de 05 (cinco) dias para apresentação 

de contestação, sob pena de revelia, saindo o reclamante desde logo intimado para desta 

e dos documentos que a instruírem. 

§ 1º As partes serão ainda cientificadas da formação do processo eletrônico e do seu 

encaminhamento ao Juizado Especial do Consumidor, onde serão realizados os demais 

atos processuais. 

§ 2º Decorrido o prazo para a contestação e impugnação a ela e/ou documentos, quando 

esta mostrar-se necessária, o Juiz: 

I – se for o caso, designará audiência de instrução e julgamento; 

II – sentenciará desde logo o processo, se outra providência se fizer indispensável. 

Art. 1.018. É vedado ao servidor do PAJEP elaborar petições ou receber reclamações 

não decorrentes dos procedimentos administrativos abertos pelo PROCON, cabendo-

lhe, entretanto, dar as orientações necessárias de onde e como processá-las. 

Art. 1.019. O Juiz de Direito do Juizado Especial do Consumidor poderá requerer ao 

Conselho da Magistratura a designação de um Juiz Cooperador, em caso de excessiva 

demanda, decorrente do ajuizamento de reclamações nos moldes desta seção. 

Art. 1.020. Nas demais comarcas do Estado, caberá ao Juiz Diretor do Foro firmar 

convênio com o PROCON local para implantação do Projeto Expressinho, nos moldes 

ora estabelecidos. 
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CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL 

 

Seção 1 – Livros do Ofício 

  

Art. 1.021. São livros obrigatórios das secretarias cíveis: 

I - Registro Geral de Feitos Cíveis; 

II - Registro de Execuções Fiscais; 

III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

IV - Registro de Incidentes e Procedimentos Cíveis Diversos; 

V - Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios; 

VI - Registro de Testamentos; 

VII - Carga de Autos ao Ministério Público; 

VIII - Carga de Autos ao Defensor Público; 

IX - Carga de Autos a Advogado; 

X - Carga de Autos a outras Entidades e Servidores;  

XI - Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça. 

Art. 1.022. As secretarias cíveis terão, ainda, os seguintes classificadores para 

arquivamento de: 

I - Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II - Ofícios Recebidos e Cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

III - Alvarás Expedidos; 

IV - Mandados de Prisão Civil Expedidos; 

V - Portarias Expedidas; 

VI - Informações e Documentos Sigilosos, Relativos a Bens e Rendas, Requisitados 

pelo Juízo, na forma do art. 477, da CNGC;  

VII - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VIII - Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º, da Lei 7.603/2001). 

Art. 1.023. Os livros serão de folhas soltas, em regra, impressas por sistema de 

computação ou por fotocópias, devendo conter termo de abertura e encerramento, e ser 

encadernados quando formarem 200 (duzentas) folhas. 

Art. 1.024. Os livros e os controles de movimentação processual serão substituídos por 

seguro procedimento da área de informática, na forma do art. 323 da CNGC.  
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Seção 2 – Registro, Autuação e Anotações no Cartório Distribuidor 

 

Art. 1.025. Depois de efetuado o preparo inicial, ou sendo esse dispensado, recebida da 

distribuição a petição inicial, a secretaria deverá registrá-la e autuá-la. 

Parágrafo único. Nas comarcas onde o Cartório Distribuidor utilizar o sistema 

informatizado Oficial, o registro será feito no ato da distribuição, na forma do Capítulo 

3, Seção 1, desta Consolidação. 

Art. 1.026. Lançada a certidão de registro e juntada a guia de recolhimento das custas, 

os autos serão conclusos em 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de matéria urgente, a 

conclusão será imediata. 

Art. 1.027. Às questões atinentes ao recolhimento das custas, aplica-se o disposto na 

Lei 7.603/01 e no Capítulo 2, Seção 14 desta Consolidação. 

Art. 1.028. Da etiqueta de autuação, emitida pelo sistema informatizado, constarão o 

Juízo, o número do registro e/ou código identificador, a classe e a natureza do feito, o 

valor da causa, o procedimento, o objeto da ação, o nome das partes, o nome dos 

advogados com o respectivo número de inscrição na OAB, a data e o número do 

protocolo, a data da distribuição, a concessão de assistência judiciária gratuíta, o 

segredo de justiça, bem como outras observações pertinentes. 

§ 1º Havendo alterações quanto às partes (sucessão, exclusão, litisconsórcio ulterior, e 

outras), e/ou quanto ao objeto da ação (aditamento da inicial, por exemplo), os autos 

respectivos deverão ser remetidos ao Cartório Distribuidor para as devidas anotações e, 

inclusive, emissão de nova etiqueta de autuação, se for o caso. 

§ 2º Tratando-se de autos com mais de um volume, deverá cada um deles receber a 

etiqueta de autuação de que trata esta norma, com a observação relativa ao número do 

volume. 

§ 3º Serão lançados no campo destinado às observações, na etiqueta de autuação, os 

fatos relevantes, tais como a proibição da retirada de autos, a penhora no rosto dos autos 

(com referência precisa no verso da autuação) e outros a critério do Juiz ou do Gestor 

judiciário. 

§ 4º A conversão de procedimento como cumprimento de sentença ou mesmo de 

qualquer outro tipo (classe) de processo deverá ser feita pela própria secretaria, sendo 

desnecessário o envio à Central de Distribuição.  

§ 5º Não serão autuados os embargos à ação monitória e a exceção de pré-
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executividade, que serão juntados nos próprios autos, independentemente de 

distribuição e pagamento de custas. 

§ 6º A reconvenção também será juntada aos autos principais e neles processada, 

devendo no entanto, ser devidamente distribuída, com recolhimento das custas devidas.  
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 Seção 3 – Conclusão  

 

Art. 1.029. Sendo o prazo comum às partes, os autos serão conclusos somente depois 

do respectivo decurso, salvo se, antes do seu exaurimento, todas já tiverem se 

pronunciado ou se houver requerimento urgente a ser apreciado. 

Art. 1.030. Nos feitos cautelares, decorridos 30 (trinta) dias da efetivação da medida 

liminar sem que tenha havido registro e autuação da ação principal, o fato será 

certificado, fazendo-se imediata conclusão dos autos. 
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Seção 4 – Citação, Intimação 

 

Art. 1.031. Os atos de intimações dos advogados, mediante carta postal ou mandado, 

serão feitos de forma precisa, observando-se também as normas referentes à intimação 

pelo Diário da Justiça ou outro veículo de publicação credenciado pelo Tribunal de 

Justiça, na forma do Capítulo 2, Seção 9, desta Consolidação.  

Parágrafo único. As intimações do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente, dispensada a expedição de mandado, mediante certidão e 

ciência nos autos. Quando a intimação for para manifestação, bastará o termo de vista e 

carga dos autos, contando-se os prazos do efetivo recebimento da carga. Havendo 

recusa no recebimento, observar-se-á o disposto no art. 335, da CNGC.  

Art. 1.032. Sendo apresentado o rol de testemunhas, no prazo legal, a secretaria 

expedirá desde logo o mandado de intimação, salvo se a parte expressamente o 

dispensar. 

Art. 1.033. Ressalvado requerimento da parte, os editais serão expedidos por extrato, 

contendo os requisitos obrigatórios, além de cabeçalho destacado com a finalidade do 

ato (citação, intimação) e o nome do seu destinatário. 

§ 1º O teor dos editais de citação e naqueles para conhecimento de terceiros, o seu 

resumo será solicitado à parte interessada; não sendo fornecidos em prazo razoável, 

serão expedidos com a transcrição integral da petição inicial, após consulta ao Juiz. 

§ 2º Os outros editais, compete à secretaria redigi-los de forma sucinta. 

§ 3º Os editais para citação e intimação de empresas deverão conter os nomes dos 

sócios-gerentes ou diretores. 

§ 4º Em caso de segredo de justiça, os editais extraídos de processos conterão somente o 

indispensável à finalidade do ato, com o nome das partes identificadas pelas iniciais e o 

advogado. O relato da matéria de fato, se necessário, será feito com terminologia 

concisa e adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas ou de 

terceiros. 

Art. 1.034. Abandonado o processo, a secretaria, independentemente de determinação 

judicial, poderá intimar pessoalmente à parte, mesmo residente em outra comarca, por 

via postal simples. Não atendida a intimação, renovar-se-á o ato pela via legal, sob 

orientação do Juiz. 

Art. 1.035. Caso o mandado, a carta precatória ou qualquer outro expediente seja 
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devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou sem a 

prática de todos os atos deprecados, o gestor judiciário intimará a parte interessada para 

se manifestar em 05 (cinco) dias, independentemente de determinação judicial. 

Art. 1.036. Preenchidos os requisitos do art. 334 do CPC, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação a ser realizada por conciliador ou mediador, onde houver, 

ou pelo próprio magistrado não os havendo. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 369 de 703



Seção 5 – Advogado 

 

Art. 1.037. Em todas as petições submetidas a despacho, o advogado que as subscrever 

deverá mencionar o número da sua inscrição na OAB, além de seu nome, de forma 

legível. 

Parágrafo único. As petições que não atenderem ao disposto nesta norma serão 

recusadas e devolvidas à parte ou ao advogado, mediante recibo. 

Art. 1.038 Será concedida vista e carga dos autos aos advogados, nas hipóteses 

previstas no artigo 40 do CPC. Quando o prazo for comum às partes, só em conjunto ou 

mediante ajuste prévio por petição poderão os seus procuradores retirar os autos. 

Art. 1.039. O Gestor judiciário deverá observar os casos de aplicação de penalidades 

aos advogados, obstando o exercício ilegal da profissão, que será fiscalizado pelo Juiz. 
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Seção 6 – Perito  

 

Art. 1.040. As perícias cíveis aplica-se o disposto nos artigos 464 e seguintes do CPC e 

na Seção 18, do Capítulo 2, desta Consolidação. 

Art. 1.041. Os peritos e os assistentes técnicos não estão sujeitos a termo de 

compromisso. 

Art. 1.042. O Magistrado deverá providenciar a intimação das partes quando da entrega 

do laudo pericial, correndo daí o prazo comum de 15 (quinze) dias estabelecidos no 

artigo 477, §§, do CPC. 
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Seção 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução 

 

Art. 1.043. Quando o cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523 

do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria comunicar ao 

Cartório Distribuidor, para as devidas anotações. 

Parágrafo único. Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro juízo 

(artigo 516 do CPC), a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser 

precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia 

padronizada. 

Art. 1.044. Recebida a impugnação ao cumprimento da sentença (artigo 525 do CPC), 

deferido o efeito suspensivo, será a mesma processada, instruída e decidida nos próprios 

autos (CPC, art. 525, § 6º e 7º). Não havendo suspensividade, a petição de impugnação 

e eventual documentação anexada, serão autuadas em apenso, comunicando-se ao 

Distribuidor, e posterior oitiva do credor, no prazo de quinze (15) dias. 

Parágrafo único. Não concedido efeito suspensivo à impugnação ou sendo prestada a 

caução a que se refere o art. 525, § 6º, dar-se-á sequência ao processo principal, 

certificando-se a ocorrência. 

Art. 1.045. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto no art. 1.271, da 

CNGC. 

Art. 1.046. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, 

as normas desta CNGC relativas ao processo de execução de título extrajudicial.  

 

Execução de Título Extrajudicial Para Entrega de Coisa Certa 

 

Art. 1.047. Na execução para entrega de coisa certa, conforme art. 806 do CPC, o 

devedor será citado para, dentro de 15 (quinze), satisfazer a obrigação. 

 

Execução de Título Extrajudicial Obrigações de Fazer e de Não Fazer 

 

Art. 1.048. Na execução das obrigações de fazer e de não fazer, constará do mandado 

de citação o prazo fixado pelo juiz, na forma dos arts. 815  e 822 do CPC, bem como o 

prazo para embargar, de quinze dias, contado da juntada aos autos do mandado de 

citação (CPC, art. 915). 
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Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa 

 

Art. 1.049. Na execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente, o mandado de citação será expedido em 03 (três) vias. 

§ 1º Constará no mandado o prazo de 03 (três) dias para efetuar o pagamento da dívida 

e de 15 (quinze) dias para, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, 

consignando-se, ainda, o disposto nos arts. 827, §§, e 916 do CPC. 

§ 2º A primeira via do mandado deverá ser juntada aos autos, logo após a citação; a 

segunda será retida pelo oficial de justiça e servirá para continuidade dos atos 

executórios, caso não efetuado o pagamento da dívida; a terceira, destinada a contrafé, 

será entregue ao executado por ocasião da citação. 

Art. 1.050. Nas execuções por carta precatória, a contagem do prazo para os embargos 

observará o disposto no art. 915, § 2º, do CPC. O juízo deprecado deverá comunicar ao 

juízo deprecante, preferencialmente por meio eletrônico, a citação do executado, 

contando-se o prazo para embargar a partir da juntada de tal comunicação aos autos 

principais. 

Art. 1.051. Ordenada pelo Juiz a redução a Termo da nomeação de bens à penhora, a 

secretaria intimará o devedor, na pessoa de seu advogado, para assiná-lo pessoalmente e 

também aceitar o encargo de depositário, no prazo de 03 (três) dias. O advogado 

somente poderá assinar o termo se tiver poderes especiais, inclusive para assumir o 

encargo de depositário dos bens nomeados, se for o caso. 

Parágrafo único. Não sendo assinado o Termo no tempo estipulado, a secretaria desde 

logo desentranhará o mandado ou expedirá mandado de penhora, que recairá sobre os 

bens nomeados, salvo se outros forem indicados pelo credor. 

Art. 1.052. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto nos artigos 1.250 a 

1.257, da CNGC. 

 

Atos de Constrição 

 

Art. 1.053. O oficial de justiça, ao realizar atos de constrição (penhora, arresto ou 

seqüestro), intimará o executado e também o exequente para os fins do contido no art. 

844, do CPC, observando-se, quando ocorrer a hipótese, a regra do art. 799, I, do 

mesmo Código. 
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Parágrafo único. O registro de atos constritivos (penhora, arresto ou seqüestro) na 

serventia imobiliária será feito independentemente da expedição de mandado, devendo 

vir aos autos certidão probatória do registro efetuado, à vista de: 

I – cópia do respectivo auto ou termo que contenha os elementos previstos no art. 838 

do CPC, acompanhada da petição inicial; 

II – pagamento de emolumentos devidos à serventia; 

III – comprovante de recolhimento das despesas devidas. 

Art. 1.054. Não sendo realizado o registro da penhora, a secretaria, antes da expedição 

do edital de hasta pública do imóvel, intimará a parte para exibir certidão imobiliária 

atualizada, que será juntada aos autos e referida no mencionado edital. 

Art. 1.055. A constrição incidente sobre veículo sujeito a certificado de registro será 

comunicada ao DETRAN, para lançamento no cadastro respectivo. 

 

Avaliação 

 

Art. 1.056. A avaliação será feita pelo oficial de justiça no ato da constrição e, se 

houver necessidade de conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador perito, 

fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo (CPC, art. 870). 

Parágrafo único. Caso o magistrado defira requerimento para que a avaliação seja 

realizada por avaliador, o oficial de justiça somente efetuará a penhora e intimação da 

constrição, procedendo, em seguida, à devolução do mandado em cartório. 

Art. 1.057. Realizada a avaliação de bens por avaliador, proceder-se-á a intimação das 

partes, para manifestação, independentemente de despacho. 

Parágrafo único. Na intimação constará ainda a abertura de prazo de cinco (5) dias ao 

exequente para se manifestar sobre de que forma pretende seja efetuadas a 

expropriação. 

 

Atos de Expropriação 

 

Art. 1.058. Antes de iniciar os atos de expropriação de bens penhorados, intimar-se-á o 

credor para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: 

I – adjudicação; 

II – alienação por iniciativa própria; 
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III – alienação por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; 

IV – alienação em hasta pública; 

V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou presencial; 

VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.  

Art. 1.059. Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que 

seja cientificado da execução, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 05 (cinco) 

dias de antecedência, o senhorio direto ou o credor com garantia real ou com penhora 

anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução (CPC, art. 

889). 

Art. 1.060. O executado será cientificado da adjudicação, ou da forma que se dará a 

alienação do bem penhorado, por intermédio de seu advogado ou, se não tiver 

procurador constituído nos autos, por meio de mandado, carta registrada, edital ou outro 

meio idôneo (CPC, art. 889, I). 

Art. 1.061. Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o devedor remir a 

execução, na forma do disposto no art. 826 do Código de Processo Civil. 

 

Adjudicação 

 

Art. 1.062. A adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s) não se realizará por preço 

inferior ao da avaliação. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens penhorados, o 

adjudicante depositará de imediato a diferença, na forma regulada pelo art. 876 do CPC. 

§ 1º O referido valor deverá ser depositado na conta única e o seu levantamento pelo 

executado, mediante alvará, será autorizado após o recolhimento das custas processuais. 

§ 2º Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto no art. 1.258, da CNGC. 

 

Alienação por Iniciativa Particular 

 

Art. 1.063. Deferida a alienação por iniciativa particular ou com a intermediação de 

corretor de imóveis, o juiz estabelecerá: 

I – o prazo dentro do qual a alienação deverá ser efetivada, marcando data e horário 

final para entrega das propostas em juízo, quando serão tornadas pública e declarado o 

vencedor; 

II – o dia, hora e local em que o termo de alienação será lavrado; 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 375 de 703



III – o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias; 

IV – a forma de publicidade;  

V – nos casos de alienação por meio de corretor, o profissional responsável e a 

comissão de corretagem, a ser suportada pelo adquirente. 

Art. 1.064. A alienação será sempre precedida de publicidade, que terá por conteúdo 

necessário todas as informações sobre o procedimento e os bens que serão alienados, 

notadamente o seguinte: 

I – o número do processo judicial e a Comarca onde se processa a execução; 

II – a data da realização da penhora; 

III – a existência, ou não, de ônus ou garantias reais; de penhoras anteriores sobre o 

mesmo imóvel, em outros processos contra o mesmo devedor; de débitos fiscais 

federais, estaduais ou municipais e de eventual recurso pendente; 

IV – informação se o imóvel está desocupado ou ocupado pelo executado ou por 

terceiro; 

V – o valor da avaliação judicial; 

VI – o preço mínimo fixado para a alienação; 

VII – as condições de pagamento e as garantias que deverão ser prestadas, no caso de 

proposta de pagamento parcelado; 

VIII – a data em que as propostas acolhidas serão entregues em juízo; 

IX – a informação de que a alienação será formalizada por termo nos respectivos autos 

onde se processa a execução; 

X – a informação de que a alienação poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas 

as garantias exigidas pelo juízo; se o proponente provar, nos 05 (cinco) dias seguintes à 

assinatura do termo de alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não 

mencionado; se a alienação se realizar por preço que vier a ser considerado pelo juízo 

como vil; e nos casos de ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio direto, 

ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de 

qualquer modo parte na execução (CPC, art. 889); 

XI – outras informações que se mostrarem relevantes, para o aperfeiçoamento do 

procedimento de alienação por iniciativa particular. 

Art. 1.065. Durante o prazo fixado para realizar a alienação, as propostas serão 

apresentadas ao responsável pela alienação (exequente ou corretor), que até a data 

marcada procederá à entrega em juízo. 
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Art. 1.066. Desde que requerido pelo exequente, nos termos do disposto no art. 880 do 

Código de Processo Civil, será autorizado que corretores de imóveis credenciados 

intermediem a venda do bem penhorado, fixando-lhe o percentual que receberá a título 

de comissão. 

Art. 1.067. Poderão ser habilitados e cadastrados para intermediar a venda de imóveis 

os corretores que estiverem aptos e no exercício da profissão por não menos de 05 

(cinco) anos, aferidos por certidão atualizada fornecida pelo CRECI/MT. 

Art. 1.068. O corretor de imóveis poderá efetuar visitas ao imóvel que será alienado, 

acompanhado de oficial de justiça, a fim de inteirar-se de suas condições para informar 

aos pretendentes à aquisição. 

Art. 1.069. O corretor de imóveis formalizará no Juízo as propostas de compra dos 

interessados, indicando os dados pessoais destes, inclusive as condições de pagamento e 

as garantias ofertadas, no caso de pagamento parcelado. 

§ 1º Juntadas as propostas de compras aos autos, estas ficarão à disposição das partes, 

para consulta. 

§ 2º No dia, hora e local marcado para a alienação, o juiz apreciará as propostas e 

imediatamente lavrará o termo em relação àquela que for reputada vencedora. 

Art. 1.070. O termo de alienação será subscrito pelo juiz, pelo exequente, pelo 

adquirente e, se estiver presente, pelo executado, cuja ausência não comprometerá o 

aperfeiçoamento da alienação. 

Art. 1.071. Havendo proposta de compra com valor inferior ao da avaliação, deverá ser 

fundamentada com o parecer técnico mercadológico de profissional imobiliário, para 

decisão do judicial, ouvidas as partes. 

Parágrafo único. Antes de declarar vendido ao interessado que apresentou proposta de 

valor inferior ao da avaliação, o juiz deverá ouvir o exequente e o executado, podendo 

determinar que seja realizada nova avaliação do bem. 

Art. 1.072. Os pagamentos dos valores devidos referentes às aquisições dos bens 

deverão ser efetuados por meio de depósitos judiciais, na conta única. 

Art. 1.073. Na ausência de interessados na aquisição do bem a ser alienado, no prazo 

assinalado, o gestor judiciário certificará e encaminhará os autos conclusos, para adoção 

das medidas necessárias, por exemplo, a dilação do prazo, reavaliação etc. 

Art. 1.074. O corretor de imóveis que atuar na alienação de bens por iniciativa 

particular, em processos judiciais, cumprirá escrupulosamente sua função, 
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independentemente de termo de compromisso; se assim não proceder, a ocorrência será 

comunicada ao CRECI/MT. 

Art. 1.075. O corretor de imóveis somente terá direito de receber os honorários, pela 

alienação judicial por iniciativa particular, se a proposta de compra for aceita pelo Juízo. 

Art. 1.076. Na hipótese de a alienação particular se realizar por indicação de comprador 

por parte do exequente ou do próprio executado que apresentarem propostas 

diretamente ao juízo da execução, o corretor que tiver apresentado proposta de valor 

inferior não fará jus à comissão. 

Art. 1.077. Se a venda for a prazo, na carta de alienação deverá constar o débito 

remanescente, que será, necessariamente, garantido por hipoteca sobre o próprio bem, 

por ocasião do registro, art. 895, CPC. 

Art. 1.078. O corretor de imóveis deverá fornecer ao Juízo o documento fiscal, para que 

o valor dos honorários pela alienação do imóvel penhorado lhe possa ser pago. 

Art. 1.079. Em caso de pagamento do preço em parcelas, os valores dos honorários 

profissionais serão pagos proporcionalmente, à medida que forem adimplidas. 

Art. 1.080. Se o corretor de imóveis cometer irregularidades no exercício da “alienação 

por iniciativa particular” deverá o juiz noticiar tal prática ao Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis de Mato Grosso para instauração de processo administrativo e se 

a irregularidade, em tese, constituir crime comunicará também o Ministério Público ou a 

autoridade policial. 

Parágrafo único. Na hipótese supra, o juiz deverá encaminhar cópia das peças 

processuais que documentem a prática de irregularidade pelo corretor, bem como 

eventual determinação de exclusão do cadastro de profissionais habilitados para realizar 

a alienação prevista no art. 880, do Código de Processo Civil. 

 

Alienação em Hasta Pública 

 

Art. 1.081. Na alienação em hasta pública, o edital de arrematação mencionará o 

montante do débito e da avaliação dos bens em valores atualizados, bem como as 

respectivas datas. Se a conta ou o laudo datarem de mais de 30 (trinta) dias, a própria 

secretaria providenciará a atualização mediante aplicação do índice oficial adotado 

judicialmente. Neste caso, do edital constará o valor primitivo, o valor atualizado e as 

suas datas. 
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Art. 1.082. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a 

mais de uma execução. 

Art. 1.083. Antes da designação da praça, serão requisitadas: 

I – certidão atualizada do registro imobiliário; 

II – certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de débitos (CND - 

Certidão Negativa de Débitos), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e valor do débito; 

III – certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do Dec.-Lei nº 147/67); 

IV – o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for 

imóvel rural, que comprove o cadastro do imóvel junto ao Sistema Nacional de 

Cadastro Rural SNCR. 

§ 1º A ausência de resposta aos ofícios expedidos, no prazo fixado, não impedirá a 

realização da praça. 

§ 2º A certidão referida no inciso I deste artigo não será requisitada caso o número do 

CCIR do INCRA já conste da matrícula do imóvel. 

Art. 1.084. Tratando-se de veículo sujeito a certificado de registro, antes da expedição 

do edital de arrematação serão juntadas aos autos informações sobre o veículo, extraídas 

do “site” do DETRAN. 

Art. 1.085. Os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão ser 

depositados na Conta Única. 

Art. 1.086. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto nos artigos 1.259 a 

1.265, da CNGC.  

 

Alienação por leiloeiro público – leilão virtual ou presencial 

 

Art. 1.087. Desde que haja requerimento do exequente poderá ser determinado que a 

alienação dos bens penhorados se realize por meio de leiloeiro público em leilão virtual 

pela rede mundial de computadores, ou presencial. 

 § 1º O leilão, via “web”, será realizado por meio de leiloeiros públicos, ou entidades 

públicas ou privadas conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 379 de 703



§ 2º Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo 

exequente. (CPC, art. 883). 

 

 

 

Dos Leiloeiros Judiciais e Corretores 

 

Art. 1.088. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de 

ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas 

na legislação sobre certificação digital. (art. 882, § 1º, do Código de Processo Civil). 

Art. 1.089. O Diretor de cada Fórum deverá instituir o credenciamento de Leiloeiro 

Oficial e Leiloeiro Rural e corretores que deverá ser publicado nos órgãos oficiais de 

imprensa e imprensa local, em jornal de grande circulação, para credenciamento de 

Leiloeiro Oficial (Provimento 25/2011, Conselho da Magitratura). 

Parágrafo único. Os referidos profissionais terão atuação nos processos de execução, 

nos cumprimentos de sentença e processos criminais que se exige a venda de bens 

apreendidos. 

Art. 1.090. Cada leiloeiro credenciado deverá preencher os seguintes requisitos 

(Provimento 25/2011, Conselho da Magitratura).: 

I - estar registrado como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 21.981/1932; 

II – estar registrado como leiloeiro rural perante a Federação da Agricultura e Pecuária 

do Estado do Mato Grosso – FAMATO, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961; 

III - ser inscrito junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas 

ao INSS; 

IV - não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que 

integra o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

Art. 1.091. A indicação dos leiloeiros oficiais credenciados para atuarem será, 

preferencialmente, procedida, preferencialmente, de forma alternada. 

Art. 1.092. O juiz Diretor do Fórum poderá descredenciar os leiloeiros oficiais nas 

seguintes hipóteses: 

I – desinteresse da Administração; 

II – por prática de atos ou omissões lesivos ao devedor e ao Poder judiciário, na prática 
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das atividades correlacionadas ao leilão judicial; 

III – descumprimento deste Provimento. 

Art. 1.093. “Os leiloeiros interessados em se credenciar deverão apresentar o Termo de 

Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro Oficial ou Rural em modelo previamente 

estabelecido, no qual assumirá perante o Fórum Credenciado, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como leiloeiro, 

divulgando os leilões, atuando como leiloeiro e prestando contas, após cada leilão 

realizado, sem qualquer ônus para o Poder Judiciário. 

Art. 1.094. Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros 

credenciados perante o órgão judiciário, conforme norma local (art. 880, caput e § 3º), e 

deverão atender aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança, com 

observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. As alienações particulares poderão ser realizadas por corretor ou 

leiloeiro público, conforme valor mínimo fixado pelo juiz. 

Art. 1.095. Caberá ao juiz a designação (art. 883, CPC), constituindo requisito mínimo 

para o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por 

não menos que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas 

pelos tribunais (art. 880, § 3º, CPC) (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de 

Justiça). 

Parágrafo único. O leiloeiro público, por ocasião do credenciamento, deverá apresentar 

declaração de que: 

I - dispõe de propriedade, ou por contrato de locação com vigência durante o período de 

validade do cadastramento, de imóvel destinado à guarda e à conservação dos bens 

removidos, com informações sobre a área e endereço atualizado completo (logradouro, 

número, bairro, município e código de endereçamento postal), no qual deverá ser 

mantido atendimento ao público; 

II - possui sistema informatizado para controle dos bens removidos, com fotos e 

especificações, para consulta on-line pelo Tribunal, assim como de que dispõe de 

equipamentos de gravação ou filmagem do ato público de venda judicial dos bens ou 

contrato com terceiros que possuam tais equipamentos; 

III - possui condições para ampla divulgação da alienação judicial, com a utilização dos 

meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande 
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circulação, rede mundial de computadores e material de divulgação impresso; 

IV - possui infraestrutura para a realização de leilões judiciais eletrônicos, bem como de 

que adota medidas reconhecidas pelas melhores práticas do mercado de tecnologia da 

informação para garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a 

segurança das informações de seus sistemas informatizados, submetida à homologação 

pelo Tribunal respectivo; 

V - não possui relação societária com outro leiloeiro público ou corretor credenciado. 

Art. 1.096. Na forma dos impedimentos elencados no art. 890 e incisos do Código de 

Processo Civil, os leiloeiros públicos, assim como seus respectivos prepostos, não 

poderão oferecer lances quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados 

(Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Art. 1.097. O credenciamento de novos leiloeiros e corretores públicos será realizado 

por meio de requerimento dos interessados, conforme procedimento definido pelo 

Tribunal (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O descredenciamento de leiloeiros públicos e corretores ocorrerá a 

qualquer tempo, a pedido da parte interessada ou pelo descumprimento de dispositivos 

desta Resolução, mediante ampla defesa e contraditório. 

 

Das Responsabilidades 

 

Art. 1.098. Mediante a celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso, o 

leiloeiro público assumirá, além das obrigações definidas em lei, as seguintes 

responsabilidades (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça): 

I - remoção dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados, em poder do executado 

ou de terceiro, para depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a 

conservação dos referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação 

pelo juízo competente, independentemente da realização pelo leiloeiro público 

depositário do leilão do referido bem; 

II - divulgação do edital dos leilões de forma ampla ao público em geral, por meio de 

material impresso, mala direta, publicações em jornais e na rede mundial de 

computadores, inclusive com imagens reais dos bens nesse canal de comunicação, para 

melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação; 

III - exposição dos bens sob sua guarda, mantendo atendimento ao público em imóvel 
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destinado aos bens removidos no horário ininterrupto das 8h às 18h, nos dias úteis, ou 

por meio de serviço de agendamento de visitas; 

IV - responder ou justificar sua impossibilidade, de imediato, a todas as indagações 

formuladas pelo juízo da execução; 

V - comparecer ao local da hasta pública com antecedência necessária ao planejamento 

das atividades; 

VI - comprovar, documentalmente, as despesas decorrentes de remoção, guarda e 

conservação dos bens; 

VII - excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o juízo da execução; 

VIII - comunicar, imediatamente, ao juízo da execução, qualquer dano, avaria ou 

deterioração do bem removido; 

IX - comparecer ou nomear preposto igualmente credenciado para participar de 

reuniões convocadas pelos órgãos judiciais onde atuam ou perante o Tribunal 

correspondente; 

X - manter seus dados cadastrais atualizados; 

XI - criar e manter, na rede mundial de computadores, endereço eletrônico e ambiente 

web para viabilizar a realização de alienação judicial eletrônica e divulgar as imagens 

dos bens ofertados. 

Art. 1.099. O leiloeiro público deverá comunicar ao juízo, com antecedência, a 

impossibilidade de promover a alienação judicial por meio eletrônico, a fim de que a 

autoridade possa designar, se for o caso, servidor para a realização do leilão. 

§ 1º Na hipótese do caput, remanescerá ao leiloeiro público a obrigação de 

disponibilizar equipe e estrutura de apoio para a realização da modalidade eletrônica do 

leilão, sob pena de descredenciamento sumário, observados o direito à ampla defesa e 

ao contraditório. 

§ 2º A ausência do leiloeiro oficial público deverá ser justificada documentalmente no 

prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias após a realização do leilão, sob pena de 

descredenciamento, cabendo ao juízo da execução, conforme o caso, por decisão 

fundamentada, aceitar ou não a justificativa. 

Art. 1.100. Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo 

magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do 

arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, 
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guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da 

lei. (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

§ 1º Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que 

trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de 

resultado negativo da hasta pública. 

§ 2º Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência 

prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor 

devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices 

aplicáveis aos créditos respectivos. 

§ 3º Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro e o 

corretor público farão jus à comissão prevista no caput. 

§ 4º Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do 

leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser 

deduzida do produto da arrematação. 

§ 5º Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser nomeados pelo juízo da execução 

para remover bens e atuar como depositário judicial. 

§ 6º A recusa injustificada à ordem do juízo da execução para remoção do bem deverá 

ser imediatamente comunicada ao Tribunal para análise de eventual descredenciamento. 

§ 7º O executado ressarcirá as despesas previstas no caput, inclusive se, depois da 

remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou 

adjudicação. 

Art. 1.101. O juízo da execução deverá priorizar os bens removidos na ordem de 

designação do leilão, assim como o ressarcimento das despesas com a remoção e 

guarda, observados os privilégios legais (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de 

Justiça). 

 

Da Nomeação dos Leiloeiros Públicos 

 

Art. 1.102. Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser indicados pelo exequente, 

cuja designação deverá ser realizada pelo juiz, na forma do art. 883 do CPC, ou por 

sorteio na ausência de indicação, inclusive na modalidade eletrônica, conforme regras 

objetivas a serem estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 
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§ 1º O Departamento de Aprimento de Primeira Instância – DAPI e o Departamento de 

Orientação e Fiscalização - DOF, desenvolverão ferramenta eletrônica para realização 

de sorteio dos leiloeiros públicos ficará a cargo de cada Tribunal. 

§ 2º As designações diretas ou por sorteio devem ser feitas de modo equitativo, 

observadas a impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e a participação 

em certames anteriores. 

Art. 1.103. A modalidade eletrônica de leilão judicial será aberta para recepção de 

lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias (art. 887, § 1º) de antecedência da data designada 

para o início do período em que se realizará o leilão (art. 886, IV), observado o disposto 

no art. 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Resolução 236/2016, 

Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O leilão poderá ser simultâneo (eletrônico e presencial), cujo 

endereço será indicado no edital e a modalidade presencial se dará no último dia do 

período designado para o leilão eletrônico. 

 

Do Leilão Eletrônico 

 

Art. 1.104. O usuário interessado em participar da alienação judicial eletrônica, por 

meio da rede mundial de computadores, deverá se cadastrar previamente no site 

respectivo, ressalvada a competência do juízo da execução para decidir sobre eventuais 

impedimentos (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Art. 1.105. O cadastramento será gratuito e constituirá requisito indispensável para a 

participação na alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o usuário, civil e 

criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O cadastramento implicará na aceitação da integralidade das 

disposições desta Resolução, assim como das demais condições estipuladas no edital 

respectivo. 

Art. 1.106. Caberá ao leiloeiro do sistema de alienação judicial eletrônica (as próprias 

unidades judiciais ou as entidades credenciadas) a definição dos critérios de 

participação na alienação judicial eletrônica com o objetivo de preservar a segurança e a 

confiabilidade dos lances. 

§ 1º O cadastro de licitantes deverá ser eletrônico e sujeito à conferência de identidade 
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em banco de dados oficial. 

§ 2º Até o dia anterior ao leilão, o leiloeiro estará disponível para prestar aos 

interessados os esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o funcionamento do leilão. 

§ 3º O leiloeiro deverá manter telefones disponíveis em seção facilmente visível em seu 

site na rede mundial de computadores para dirimir eventuais dúvidas referentes às 

transações efetuadas durante e depois do leilão judicial eletrônico. 

Art. 1.107. O leiloeiro confirmará ao interessado seu cadastramento via e-mail ou por 

emissão de login e senha provisória, que deverá ser, necessariamente, alterada pelo 

usuário (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O uso indevido da senha, de natureza pessoal e intransferível, é de 

exclusiva responsabilidade do usuário. 

Art. 1.108. Os bens penhorados serão oferecidos em site designado pelo juízo da 

execução (art. 887, § 2º), com descrição detalhada e preferencialmente por meio de 

recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de 

conservação (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, 

acompanhado ou não de interessados na arrematação. 

Art. 1.109. Os bens a serem alienados estarão em exposição nos locais indicados no 

site, com a descrição de cada lote, para visitação dos interessados, nos dias e horários 

determinados. 

Art. 1.110. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 

designadas para a alienação judicial eletrônica. 

Art. 1.111. O leiloeiro suportará os custos e se encarregará da divulgação da alienação, 

observando as disposições legais e as determinações judiciais a respeito. 

Art. 1.112. O período para a realização da alienação judicial eletrônica (art. 886, IV) 

terá sua duração definida pelo juiz da execução ou pelo leiloeiro, cuja publicação do 

edital deverá ser realizada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 887, § 1º) da 

data inicial do leilão. 

Art. 1.113. Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da 

alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será 

prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham 

oportunidade de ofertar novos lances. 
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Parágrafo único. No caso de alienação presencial ou simultânea (presencial e 

eletrônica), o tempo previsto no caput deste artigo será de 15 (quinze) segundos. 

Art. 1.114. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no 

sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a 

preservação do tempo real das ofertas. 

Parágrafo único. Não será admitido sistema no qual os lances sejam realizados por e-

mail e posteriormente registrados no site do leiloeiro, assim como qualquer outra forma 

de intervenção humana na coleta e no registro dos lances. 

Art. 1.115. Com a aceitação do lance, o sistema emitirá guia de depósito judicial 

identificado vinculado ao juízo da execução. 

Art. 1.116. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por 

depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892), salvo disposição judicial diversa ou 

arrematação a prazo (art. 895, § 9º). 

Art. 1.117. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo 

assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observadas as disposições 

do art. 903 do Código de Processo Civil. 

Art. 1.118. Não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados também os lances 

imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação do juiz, na forma do 

art. 895, §§ 4º e 5º; art. 896, § 2º; arts. 897 e 898, sem prejuízo da invalidação de que 

trata o art. 903 do Código de Processo Civil. 

Art. 1.119. Para garantir o bom uso do site e a integridade da transmissão de dados, o 

juiz da execução poderá determinar o rastreamento do número do IP da máquina 

utilizada pelo usuário para oferecer seus lances. 

Art. 1.120. O leiloeiro público deverá disponibilizar ao juízo da execução acesso 

imediato à alienação. 

Art. 1.121. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à 

desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. 

Art. 1.122. Serão de exclusiva responsabilidade do leiloeiro e do corretor público ônus 

decorrentes da manutenção e operação do site disponibilizado para a realização das 

alienações judiciais eletrônicas, assim como as despesas com o arquivamento das 

transmissões e ao perfeito desenvolvimento e implantação do sistema de leilões 

eletrônicos. 

Art. 1.123. A estrutura física de conexão externa de acesso e segurança ao provedor é 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 387 de 703



de responsabilidade do leiloeiro e do corretor público. 

Parágrafo único. Caso a alienação judicial eletrônica não possa se realizar em razão de 

força maior, o início do novo período de pregão deverá ser publicado na forma do art. 

897, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Art. 1.124. Os lances e dizeres inseridos na sessão on-line correrão exclusivamente por 

conta e risco do usuário. 

Art. 1.125. Eventuais ocorrências ou problemas que possam afetar ou interferir nas 

regras desta seção serão dirimidos pelo juiz da execução. 

Art. 1.126. Todo o procedimento deverá ser gravado em arquivos eletrônicos e de 

multimídia, com capacidade para armazenamento de som, dados e imagens. 

 

 

 

Leiloeiros Rurais 

 

Art. 1.127. Versando-se de estabelecimentos rurais, semoventes, produtos agrícolas, 

veículos, máquinas, utensílios e outros bens pertencentes ao profissional da agricultura, 

as nomeações para hastas públicas devem recair, preferencialmente, sobre leiloeiros 

rurais, nos locais em que existam, sempre a critério do magistrado condutor do 

Processo.  

 

Alienação por Leiloeiro Público 

 

Art. 1.128. Deferida a alienação por leiloeiro público, além do preço mínimo, prazo, a 

forma de publicidade e a comissão, o juiz estabelecerá: 

 I – o nome da entidade ou leiloeiro público que realizará a alienação; 

 II – a data limite que deverá ser informado ao juízo sobre o resultado do leilão. 

Art. 1.129. O Juiz encaminhará à entidade ou leiloeiro público indicados pelo 

exequente para realizar o leilão, via “e-mail”, sempre que possível, cópias do despacho 

que deferir essa modalidade de alienação, do edital e todas as informações necessárias a 

ampla publicidade. 
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Art. 1.130. O leiloeiro público ou a entidade responsável pela realização do leilão “on-

line” deverá promover, às suas custas, ampla publicidade sobre as alienações que serão 

realizadas. 

Art. 1.131. Os adquirentes pagarão ao leiloeiro ou entidade responsável pelo leilão o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a título de taxa de 

comissão. (Decreto nº 21.981/32, art. 24, parágrafo único). 

Art. 1.132. Os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão ser 

depositados na conta única, vinculados ao processo onde o bem leiloado foi penhorado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do pagamento pelo adquirente. 

Art. 1.133. A entidade conveniada ou leiloeiro público que realizar o leilão virtual 

deverá comprovar ter havido ampla publicidade, bem como a autenticidade e segurança, 

com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. 

 

 

 

 

Providências na Adjudicação, Alienação ou Arrematação 

 

Art. 1.134. Nos leilões de bens penhorados, realizados por leiloeiros públicos, via 

“web” ou presencial, estes profissionais declararão quem ofertou melhor lance e foi o 

vencedor e arrematante do bem leiloado. 

Art. 1.135. Na alienação com intermediação de corretor e arrematação em hasta 

pública, o magistrado é que declarará quem ofereceu o maior lance e determinará a 

lavratura do auto. 

Art. 1.136. Não oferecidos os embargos à adjudicação, alienação ou arrematação serão 

tomadas as seguintes providências: 

I - no caso de móveis: 

a) realiza-se o cálculo das custas processuais; 

b) expede-se carta ou mandado para entrega de bens;  

c) autorizado o levantamento do preço, devolve-se ao executado o que sobejar ou 

prossegue a execução pelo saldo devedor, conforme o caso. 

II - no caso de imóveis: 
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a) requisitam-se as certidões negativas das Fazendas Públicas do Estado e do 

Município; 

b) determina-se o recolhimento do imposto de transmissão inter vivos; 

c) realiza-se ou atualiza-se o cálculo;  

d) pagas as custas e autorizada a expedição de carta e o levantamento do preço, 

devolver-se-á ao executado o que sobejar ou prossegue a execução pelo saldo devedor, 

conforme o caso. 

 

Embargos à Adjudicação, Alienação ou Arrematação 

 

Art. 1.137. O juiz julgará os embargos à arrematação, referentes às situações descritas 

no § 1º, e incisos do art. 903, CPC, se provocado em até 10 (dez) dias após o 

aperfeiçoamento da arrematação. 

 

Carta de Adjudicação, Alienação ou Arrematação 

 

Art. 1.138. Serão expedidas cartas de adjudicação, alienação ou arrematação relativas a 

bens imóveis, veículos automotores ou outros bens dependentes de registro no órgão 

competente. Fora destas situações, a expedição das cartas ficará a critério do 

interessado, caso em que a entrega dos bens móveis se fará mediante mandado judicial 

dirigido ao depositário. 

Art. 1.139. As cartas determinarão expressamente o cancelamento do registro da 

penhora que originou a execução. Se não houver dúvida de que os respectivos credores 

tiveram oportunidade de se habilitar na disputa do preço do bem, as cartas também 

poderão determinar o cancelamento dos registros de outras constrições. 

Art. 1.140. As cartas observarão, no pertinente, os requisitos dos arts. 877, § 1º e 894, § 

2º do CPC. Se a venda for a prazo, na carta de alienação deverá constar o débito 

remanescente, que será, necessariamente, garantido por hipoteca sobre o próprio bem, 

nos moldes do disposto no art. 895, do CPC. 

Art. 1.141. Nas cartas constarão os números de RG e CPF dos interessados e todos os 

elementos necessários à sua identificação, não se admitindo referências dúbias ou vagas 

(“também conhecido por”, “que também assina”). Quando tiverem por objeto bem 

imóvel, serão rigorosamente observadas as exigências do art. 225 da Lei de Registros 
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Públicos, não se admitindo referências que não coincidam com as constantes dos 

registros imobiliários anteriores. Se os autos não contiverem dados suficientes, a 

secretaria intimará o interessado para que os forneça. 

Art. 1.142. O Juiz somente determinará a expedição da Carta de Arrematação, 

Alienação, Adjudicação ou Remição após o recolhimento dos tributos devidos e das 

custas processuais, se houver. 

Art. 1.143. Para fins de registro imobiliário, a carta de alienação do imóvel conterá: 

I – a data, o nome e o endereço do juízo;  

II – o número do processo e a qualificação das partes; 

III – o nome e a qualificação do adquirente, com expressa referência à nacionalidade, 

profissão, domicílio, endereço residencial, estado civil, regime de bens, se casado, ao 

número do documento de identidade e à repartição expedidora, ao número de inscrição 

no CPF ou no CNPJ e, quando representados, também dos seus procuradores; 

IV – a descrição precisa do bem; 

V – o valor da aquisição e a forma de pagamento; 

VI – se o bem for imóvel, o número da matrícula, das folhas, do livro, e a identificação 

do cartório de registro imobiliário; Se possível, a sua descrição precisa, com as 

características, as confrontações e a localização, mencionando os nomes dos 

confrontantes; 

VII – comprovantes de pagamento do imposto de transmissão e de laudêmio, quando 

devidos; em caso de imunidade ou de isenção, certificar-se-á a situação mediante 

certidão expedida pela repartição fiscal; 

VIII – inteiro teor da autorização emitida pelo órgão competente para fins de 

desmembramento de imóvel rural, se for o caso; 

IX – sendo imóvel rural, o certificado de cadastro do INCRA, acompanhado das provas 

de quitação do último Imposto Territorial Rural lançado ou, se o prazo para o seu 

pagamento ainda não tenha vencido, do Imposto Territorial Rural correspondente ao 

exercício; 

X – expressa referência ao pacto antenupcial e seus ajustes, número de registro e 

cartório do registro de imóveis, quando o ato disser respeito a objeto de convenção 

antenupcial; 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 391 de 703



Art. 1.144. Se houver outras penhoras sobre o imóvel constritado, deverá ser 

comunicada a ocorrência da alienação aos respectivos juízos, para as providências 

devidas. 

 

Concurso de Preferência 

 

Art. 1.145. Havendo mais de um credor concorrendo na disputa do preço, o juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, instaurará o concurso de preferência, como incidente 

da fase de pagamento, nos próprios autos. 

 

Liberação de Valores 

 

Art. 1.146. No caso de existirem outras penhoras registradas, somente será autorizado o 

levantamento do produto após a certeza de que os credores tiveram a oportunidade para 

se habilitar na disputa do preço, atentando às prelações de direito material e de direito 

processual, mediante certidão nos autos, lançada pela secretaria. 

Art. 1.147. Nas arrematações e alienações por iniciativa particular, enquanto não 

houver nos autos certidão a respeito da efetiva entrega ao adquirente dos bens, não será 

liberado o numerário respectivo em favor do credor; neste caso, a secretaria certificará o 

fato e os autos serão conclusos. 

Art. 1.148. Não será autorizado o levantamento do preço sem a prova da quitação dos 

tributos. 

 

Execuções Suspensas 

 

Art. 1.149. Os autos de execuções suspensas pela não-localização de bens penhoráveis 

ou do próprio devedor, poderão aguardar a iniciativa da parte no arquivo. Nesse caso, 

dar-se-á baixa no relatório estatístico das atividades forenses.  

Art. 1.150. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto nos artigos 1.266 e 

1.267 desta CNGC. 

 

Execuções Extintas 
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Art. 1.151. Nas execuções extintas, a secretaria conferirá se houve o levantamento do 

arresto ou penhora. Em caso negativo, fará conclusão dos autos antes de cumprir o 

arquivamento. 
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Seção 8 – Insolvência 

 

Art. 1.152. Decretada a insolvência, a secretaria expedirá ofício ao distribuidor, 

comunicando o fato e solicitando informação precisa sobre todas as ações e execuções 

distribuídas contra o insolvente. 

Art. 1.153. Com a informação do distribuidor nos autos, a secretaria comunicará ao 

Juízo de cada uma das ações ou execuções o decreto de insolvência e, ainda, certificará 

nos autos dessas, que tramitem pela sua Secretaria, o mesmo fato. Em seguida, tudo será 

certificado nos autos de insolvência. 
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Seção 9 – Inventários e Arrolamentos 

 

Art. 1.154. Sendo o inventário negativo, ouvidos os interessados sobre as declarações, 

que merecem fé até prova em contrário, será proferida sentença homologatória, podendo 

a secretaria fornecer certidão aos interessados. 

Art. 1.155. Nos arrolamentos e inventários, a impugnação à avaliação há de ser 

fundamentada. No caso da existência de incapazes e de a partilha versar sobre um único 

bem, inexistirá avaliação judicial, por ausência de qualquer perigo de prejuízo aos 

herdeiros incapazes. 

Art. 1.156. Nos arrolamentos e inventários, quando aos herdeiros for partilhado bem em 

comum, na folha de pagamento constará expressamente a fração ideal da área total e o 

respectivo valor. 

Art. 1.157. No caso dos arrolamentos, homologada a partilha ou adjudicação, os 

respectivos formais ou alvarás somente serão expedidos e entregues às partes após o 

trânsito em julgado da sentença e a comprovação da quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio e às suas rendas devidos à Fazenda Pública.  

Art. 1.158. Sendo feito o pedido de alvará, e desde que todos os interessados estejam de 

acordo, poderá ser autorizada judicialmente a alienação de imóvel pertencente ao 

espólio, observadas as determinações legais, inclusive no tocante ao recolhimento de 

impostos. 

Art. 1.159. Nos feitos de inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma 

alienação será judicialmente autorizada sem a prova da quitação da dívida ativa ou a 

concordância da Fazenda Pública. 

Art. 1.160. O formal de partilha e a carta de adjudicação poderão ser compostos de 

fotocópias devidamente autenticadas.  

§ 1º A expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação será precedida do 

recolhimento das custas devidas, nos termos da Tabela B, item 5, da Lei 7.603/01. 

§ 2º A identificação das partes será correta, não se admitindo referências dúbias, tais 

como “também conhecido por”, “que também assina” ou referências que não coincidam 

com as que constam dos registros imobiliários anteriores. 

Art. 1.161. Os pedidos de alvará concernentes a inventários e arrolamentos não 

dependem de distribuição, podendo, a critério do Juiz, serem processados nos mesmos 

autos ou autuados e processados em apenso, sendo nesta última hipótese, cadastrados no 
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sistema informatizado como incidentes. 

Art. 1.162. Ressalvada ordem judicial em contrário, nos alvarás constará o prazo de 30 

(trinta) dias para a sua validade. 
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Seção 10 – Tutela e Curatela 

 

Art. 1.163. Todas as certidões referentes à nomeação de tutor e curador conterão o 

inteiro teor da sentença, mencionado-se a circunstância de ter sido, ou não, prestado o 

compromisso e de o nomeado encontrar-se, ou não, no exercício da função. 

Art. 1.164. Igualmente a remoção, a suspensão e a extinção serão anotadas na autuação. 

Art. 1.165. O alvará para alienação ou oneração de bem de incapaz, necessariamente 

mencionará o prazo de sua validade. Omissa a decisão concessiva, será consignado o 

prazo comum de 30 (trinta) dias. 

Art. 1.166. Toda sentença que conceder a tutela ou a curatela será inscrita no registro de 

pessoas naturais. 

Art. 1.167. O termo de compromisso somente será expedido e assinado após a inscrição 

da sentença. 
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Seção 11 – Recursos 

 

Art. 1.168. Havendo recurso de apelação, o despacho deverá mencionar sempre o 

Tribunal competente, caso contrário, far-se-á conclusão dos autos. 

Art. 1.169. As custas processuais devidas (preparo), inclusive com o porte de retorno, 

serão efetuadas por meio de guia de recolhimento a ser exigida por ocasião da entrega 

da apelação na secretaria. 

Art. 1.170. Havendo agravo de instrumento, deverão ser juntados aos autos principais 

os pedidos de informação do relator bem como cópia das respectivas informações. 

Parágrafo único. Deverão, contudo, ser descartadas as eventuais cópias de peças dos 

autos que instruam o pedido de informações, evitando o avolumamento. 

Art. 1.171. Nos autos, havendo recurso de apelação, antes do termo de remessa ao 

Tribunal, a secretaria certificará a interposição ou não de agravo retido, mencionando as 

folhas dos autos, e dará cumprimento ao art. 346 da CNGC. 
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Seção 12 – Arquivamento 

 

Art. 1.172. Extinto o processo, com ou sem julgamento do mérito, e ordenado o 

arquivamento dos autos, a secretaria comunicará o fato ao distribuidor para ser baixada 

a distribuição. Esta providência independe de determinação judicial, salvo nos processos 

de família, insolvência civil, falência e concordata/recuperação judicial. 

Parágrafo único. Igual providência será tomada após o trânsito em julgado da decisão 

que tenha excluído alguma das partes no processo em andamento. 

Art. 1.173. O distribuidor será comunicado por ofício ou por remessa dos autos, 

conforme a conveniência local. Em qualquer caso, sempre será certificada nos autos a 

baixa, antes do arquivamento. 

Art. 1.174. Se a baixa não for realizada por falta de pagamento de custas 

correspondentes, o fato, certificado nos autos, na forma do art. 467, da CNGC, não 

impedirá o arquivamento. 

Art. 1.175. Os feitos relativos aos incidentes e exceções, tais como impugnação ao 

valor da causa, pedido de alvará, exceções de incompetência, incidente de falsidade e 

embargos à execução, já julgados, não permanecerão apensos aos do processo principal, 

no qual será certificado o fato, mencionando-se a pendência ou não de recurso, o valor 

das custas pagas e quem as pagou, além de juntar-se cópia da decisão ou do acórdão. 

Art. 1.176. O arquivamento não será determinado sem a comprovação do recolhimento 

das receitas devidas ao FUNAJURIS, referentes a atos de constrição. 

Art. 1.177. Somente será declarado extinto o processo, sem julgamento do mérito, em 

razão do abandono pelo autor, quando o ato ou diligência que lhe competia cumprir 

inviabilizar o julgamento da lide, o que não ocorre na omissão da parte em efetuar o 

preparo das custas antes da sentença. 

Parágrafo único. Nesses casos, após a intimação das partes e dos advogados, sem que 

haja o recolhimento, o Juiz determinará o arquivamento provisório dos autos, com baixa 

no relatório estatístico das atividades forenses.  

Art. 1.178. O arquivo dos processos deve ser organizado em maços de 10, 20 ou 30, 

sempre em dezenas, salvo necessidade de desdobramento. 

Art. 1.179. Para facilitar as buscas, deve ser organizado índice dos processos 

arquivados, utilizando-se o controle informatizado, ou, não havendo este, o sistema de 

fichas. 
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Parágrafo único. No caso de índice não informatizado, por sistema de fichas, o 

arquivamento deverá ser lançado também na coluna respectiva do Livro de Registro de 

Feitos.  

Art. 1.180. Os feitos somente devem ser arquivados quando houver despacho judicial 

nesse sentido, com ciência das partes, a fim de evitar arquivamento de processos ainda 

não liquidados. 

Art. 1.181. Antes do arquivamento físico dos autos, provisório ou definitivo, deverá ser 

tal providência lançada no sistema informatizado de controle processual, evitando a 

divergência dos dados constantes do referido sistema com a contagem física dos feitos 

em tramitação. 

§ 1º Anualmente, deverá o Juiz proceder ao ‘balanço’ dos feitos em tramitação naVara, 

conferindo os processos físicos com os números constantes do sistema e corrigindo 

eventuais diferenças. 

§ 2º Nos pedidos de desarquivamento de processo formulados pela Defensoria Pública e 

pelo Ministério Público, e aqueles em que a parte é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, não haverá a cobrança de custas de desarquivamento.  
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Seção 13 – Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter 

Antecedente 

 

Art. 1.182. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1º Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz 

observará o disposto no art. 303, CPC. 

§ 2º O requerente, quando do ajuizamento do pedido cautelar, deverá adiantar as custas 

correspondentes ao pedido principal. 

§ 3º A medida liminar pleiteada de forma incidental no processo de conhecimento não 

implicará o recolhimento de custas processuais. 

§ 4º Não serão devidas novas custas processuais quando da viabilização do pedido 

principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, salvo se estas 

não tiverem sido recolhidas na integralidade quando do ajuizamento do pedido cautelar, 

caso em que serão complementadas. 

Art. 1.183. O pedido de tutela provisória, seja de urgência (cautelar ou antecipada) ou 

de evidência, formulado em caráter incidental ao processo não depende do pagamento 

de custas. 

 

Da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente 

 

Art. 1.184. Nos casos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e em 

situações excepcionais e urgentes, nas quais não há elementos suficientes para o autor 

fundamentar fática e juridicamente o seu pedido, retratados no artigo 303, CPC, a 

petição inicial se limitará ao requerimento da tutela antecipada e a indicação da tutela 

final, com a exposição da lide e do perigo de dano ou do risco de resultado útil ao 

processo. 

§ 1º Concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a inicial com a 

complementação de sua argumentação, a juntada documentos novos e a confirmação do 

pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 

§ 2º No momento do ajuizamento do pedido de tutela em caráter antecedente, o 

requerente procederá ao recolhimento das custas pertinentes, na forma indicada em sua 
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petição inicial, levando em consideração o pedido de tutela final, sendo que, em caso de 

posterior cumulação de pedidos, ainda que decorrente da complementação da 

argumentação, pleiteada quando do aditamento (art. 303, § 1º, I, CPC), deverá proceder 

ao recolhimento das custas complementares respectivas. 

§ 3º O aditamento referido no parágrafo primeiro não ocasionará a incidência de novas 

custas processuais, salvo se houver a cumulação de pedidos, nos termos do § 2º. 

§ 4º A tutela antecipada concedida nos termos do art. 303, CPC, torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, caso em que o processo 

será extinto, facultando-se a qualquer das partes que ajuíze ação em face da outra para 

rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 

§ 5º Na hipótese do ajuizamento da ação para a discussão da tutela antecipada 

estabilizada, qualquer das partes poderá pleitear o desarquivamento dos autos em que a 

liminar foi concedida para instruir a petição inicial, caso em que o juízo que deferiu a 

tutela estará prevento. 

§ 6º A parte que postular o desarquivamento deverá recolher as custas correspondentes. 

§ 7o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou 

invalidada por decisão de mérito proferida na ação mencionada nos §§ 4º e 5º, e o 

direito de fazê-lo (ajuizamento de ação para discussão) se extinguirá após o transcurso 

de 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos 

do art. 304, § 1o, CPC. 

§ 8o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos 

respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, 

proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo. 
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Seção 14 – Audiências  

 

Art. 1.185. A designação das audiências deve ser providenciada pelos próprios 

magistrados, sendo vedado atribuir tal tarefa aos gestores judiciários. 

§ 1º É vedada a designação e/ou redesignação de audiências observando-se apenas a 

disponibilidade, na Comarca, do Promotor de Justiça e/ou do Defensor Público.  

§ 2º As audiências serão designadas segundo a pauta do magistrado, podendo, até 3 

(três) dias na semana, serem realizadas no período matutino, sem prejuízo das do 

período vespertino.  

§ 3º Nas Varas Especializadas de cumprimento de cartas precatórias a autorização para 

realização de audiências no período matutino não tem limitação de dias, podendo ser 

feita durante toda semana.  

Art. 1.186. Na hipótese de transferência ou continuação, a designação far-se-á, sempre 

que possível, na própria audiência transferida ou prorrogada, ficando os presentes 

intimados. 

Art. 1.187. Os pregões em audiência são feitos pelo porteiro dos auditórios e, na sua 

falta, elo oficial de justiça. Na falta destes, os servidores que atuarem perante o Juízo 

poderão realizar os pregões. 

Art. 1.188. O termo de audiência deverá conter todas as decisões proferidas pelo 

magistrado durante o transcurso do ato, inclusive as deliberações sobre contraditas 

ofertadas pelas partes sobre testemunhas arroladas, sendo este lançado, na íntegra, no 

sistema informatizado. 

Art. 1.189. Os depoimentos das partes, peritos e testemunhas serão registrados em 

termos apartados, um para cada depoimento, que serão ao final juntados nos autos, 

imediatamente após o término da audiência, e lançados, na íntegra, no sistema 

informatizado de acompanhamento processual. 

Art. 1.190. As audiências redesignadas, quando nenhum ato nelas for praticado – senão 

a própria redesignação – não serão contadas como “realizadas” para fins do relatório 

estatístico e de produtividade dos magistrados, mesmo que haja confecção do respectivo 

termo para deliberação de intimação dos presentes.  

Art. 1.191. O não comparecimento do membro do Ministério Público ou da Defensoria-

Pública, desde que devidamente intimados e não justificadas e comprovadas 

previamente as razões da ausência, não constituirá motivo para o adiamento da 
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audiência, caso em que o Juiz constará do termo a ausência, remetendo-o ao Órgão 

correicional competente para as providências administrativas.  

Parágrafo único. Se a ausência for do membro da Defensoria-Pública, o Juiz nomeará 

para o ato advogado dativo, realizando-se a audiência designada e arbitrando-se os 

honorários correspondentes.  

Art. 1.192. Recomenda-se aos magistrados a tolerância mínima de 15 (quinze) minutos 

para atrasos das partes ou dos representantes do Ministério Público ou Defensoria-

Pública à audiência designada, não podendo ultrapassar de 30 (trinta) minutos, devendo 

ser registrada na ata de audiência o horário efetivo de seu início e término, bem como os 

eventuais atrasos ocorridos.  

Art. 1.193. Não serão fornecidas cópias dos termos de audiência aos membros do 

Ministério Público, da Defensoria-Pública, advogados, partes e estagiários, sempre que 

o ato for registrado no sistema informatizado de acompanhamento processual, de onde 

poderão extraí-los, salvo nos casos em que a lei impuser a entrega (v.g. art. 78 da Lei 

9.099/95). 

Art. 1.194. Fica proibido o lançamento no relatório estatístico de produtividade mensal: 

I – das audiências de conciliação realizadas pelos conciliadores, ainda que o termo 

venha a ser vistado ou homologado pelo Juiz; 

II – como audiência específica, cada termo de interrogatório ou de depoimento de 

testemunhas. 

Art. 1.195. A redesignação ou cancelamento de audiências deverão ser formalmente 

comunicados aos advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de absoluta 

impossibilidade. 

§ 1º A comunicação de que trata o caput deste artigo, poderá ser realizada, inclusive, 

por telefone, certificando-se nos autos. 

§ 2º Ficam os Oficiais de Justiça expressamente autorizados a realizar a comunicação de 

atos judiciais aos membros da Defensoria Pública, inclusive em seus respectivos 

Gabinetes, desde que respeitadas as prerrogativas funcionais de inviolabilidade e sigilo 

profissional estabelecidas na Lei Orgânica do referido Órgão. 

Art. 1.196. A apreciação de medidas liminares em ações possessórias será precedida, 

em regra, da realização de audiência de justificação, salvo se a documentação 

apresentada se mostrar suficientemente robusta e segura.  
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Art. 1.197. Os magistrados, quando em audiência, deverão utilizar toga, exigindo dos 

advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público o traje passeio 

completo. 

Art. 1.198. A realização de audiências cíveis e criminais de réus soltos não poderá 

ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias da data da sua designação, em nenhuma hipótese, 

procedendo, o sistema informatizado de acompanhamento processual, ao travamento da 

pauta. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, admite-se a dilação do prazo mencionado no 

caput deste artigo, mediante autorização da Corregedoria-Geral da Justiça. 

  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 405 de 703



Seção 15 – Do Arquivamento de Execução Fiscal de Pequeno Valor  

 

Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções 

Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.  

§ 1º O arquivamento a que se refere o caput não implica na extinção da execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.  

§ 2º Os autos também serão desarquivados e emendada ou substituída a CDA quando a 

dívida, somada a de outra não ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput. 

§ 3º Na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 

da Lei no 6.830/1980, para o arquivamento será considerada a soma dos débitos 

consolidados. 

§ 4º Não se aplica a regra do caput quando a execução já se encontrar com praça ou 

leilão designados. 

§ 5º O desarquivamento dos autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.  

Art. 1.200. O arquivamento do feito não afasta a incidência de atualização monetária e 

juros de mora do crédito exequendo. 

Art. 1.201. A remessa dos autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.  
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Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 
Varas Cíveis 

 

Caderno Processual 

 

Petição Inicial 

 

Art. 1.202. A petição inicial será registrada e autuada, atribuindo numeração sequencial 

e renovável anualmente, certificando-se nos autos, independentemente de despacho 

judicial e, em seguida, levada à conclusão. 

§ 1º As petições e demais expedientes recebidos nas secretarias terão registradas a data 

e hora da apresentação no original e de eventual cópia. 

§ 2º Serão certificados de forma legível, no anverso de petições e fora do campo da sua 

margem, bem como nos expedientes que lhe foram entregues, a data e horário do 

respectivo ingresso na secretaria. 

§ 3º O Gestor judiciário registrará e autuará em apenso aos autos principais, se for o 

caso, todos os incidentes (exceções de suspeição, impedimento etc.), nos termos do art. 

326, da CNGC. 

§ 4º No caso de embargos de terceiro, antes de fazê-los conclusos par a o despacho 

inicial, o gestor judiciário deverá certificar a respeito da existência de outros bens 

penhorados, além do bem, objeto dos embargos, apensando–se aos autos principais.  

§ 5º Os embargos à execução fiscal devem ser previamente distribuídos e preparados. 

Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão ser registrados, autuados, 

apensados aos autos principais e subirão à conclusão, após certidão de sua 

tempestividade. 

§ 6º Recebidos os embargos de terceiro, o gestor judiciário procederá ao seu registro, à 

sua autuação e ao seu apensamento aos autos principais, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, sobre a sua tempestividade, se for o caso. 

§ 7º O gestor judiciário, ou quem ele designar, certificará e fará a conclusão dos autos: 

I – quanto à realização ou não de aditamente da petição inicial pelo autor, no 

procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, no prazo de 15 

(quinze) dias, concedida a tutela antecipada, ou em outro prazo maior que o juiz fixar, 

nos termos do art. 303 do CPC; 
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II – quanto à formulação ou não de pedido principal pelo autor, no procedimento da 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, decorridos 30 (trinta) dias da 

efetivação da cautelar, nos termos do art. 308 do CPC. 

 

Autuação 

 
Art. 1.203. Na autuação devem ser mencionadas, além dos dados elencados no art. 

1.028, da CNGC: 

I – as alterações subjetivas, tais como a substituição das partes ou dos seus 

procuradores, o litisconsórcio, a assistência, a intervenção de terceiros, do Ministério 

Público ou de curador especial, a desistência ou extinção do processo quanto a algumas 

das partes; 

II – as alterações objetivas, tais como a interposição de embargos e de agravos, a 

reconvenção, a reunião de processos, o apensamento de autos, a sobre partilha, a 

conversão de ação ou de procedimento, o benefício da justiça gratuita e a proibição de 

retirada dos autos. Essas ocorrências deverão constar no cadastro do processo no 

sistema informatizado de acompanhamento processual e ser impresso na respectiva 

etiqueta. 

 

Cópia da Inicial 

 

Art. 1.204. No serviço de protocolo exigir-se-á da parte cópias da inicial tantas quantas 

forem necessárias ao cumprimento da medida requerida. As ações ou pedidos somente 

serão distribuídos com as devidas cópias.  

 

Expedientes Emitidos 

 
Art. 1.205. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou em cumprimento a esta seção: 

I – os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de outros 

despachos, ou ainda de informações solicitadas;  

II – ofício informando o processamento de carta precatória: 

III – ofício respondendo requisições de informações sobre o andamento de carta 

precatória ou sua devolução, se houver decisão nesse sentido; 
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IV – ofício requisitando recolhimento de diligência em carta precatória;  

V – ofício de outros Gestores Judiciários onde se solicita informações ou certidões 

sobre o processo; 

VI – ofício enviando autos de processos, se houver decisão nesse sentido;  

VII – assinar ofício enviando documentos para instruir carta precatória; 

VIII – mandados e cartas de citação, intimação e notificação; 

IX – editais. 

§ 1º Excetuam-se dos documentos acima: os mandados de prisão, contramandados, 

alvarás de soltura, salvo-condutos, requisições de réu preso, de internação ou de 

tratamento, ofícios e alvarás para levantamento de depósito; ofícios requisitando 

informação sob sigilo fiscal, telefônico ou bancário, veículos ou objetos apreendidos, 

autorizações de qualquer natureza e os ofícios dirigidos a magistrados e demais 

Autoridades Judiciárias de igual ou superior instância, aos integrantes dos Poderes 

Legislativo e Executivo, seus Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos 

integrantes do Ministério Público, Reitores, Diretores de Faculdades, Bispos e seus 

superiores, Comandantes de unidades militares das Forças Armadas e outros 

destinatários precedentes na ordem protocolar. 

§ 2º A correspondência será sempre destinada ao Juízo ou à repartição interessada, e 

não à autoridade ou ao funcionário, mesmo sendo conhecidos os nomes destes. 

§ 3º O Gestor judiciário deverá reiterar, quando não respondidos, os ofícios expedidos 

há mais de (30) trinta dias. 

 

Expedientes Recebidos 

 
Art. 1.206. O Gestor judiciário ou servidor encarregado poderá abrir a correspondência 

dirigida ao Juízo, desde que não haja ressalva de “RESERVA”, “CONFIDENCIAL” ou 

equivalente. Referindo-se a processos, desde logo, informar nos autos o que for 

necessário, ou tomar as providências adequadas, quando meramente impulsionadoras do 

feito (ex: intimação das partes de audiências designadas em Juízo deprecado, solicitação 

de novos endereços, de penhoras, de avaliações etc.), lavrando-se a respectiva certidão 

de impulsionamento. 

§ 1º Tratando-se de informações de decreto de falência, certificar a existência de 

execuções, fazendo-se conclusos os autos. 
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§ 2º Tratando-se de devolução de cartas de citação, intimação, notificação e demais 

correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a observação 

de “ausente” ou “não atendido”, deverá ser renovado o ato, com aproveitamento do 

conteúdo da correspondência anteriormente enviada. 

§ 3º Mantendo-se negativa a diligência constante do parágrafo anterior, colher a 

manifestação do interessado, em 05 (cinco) dias e se indicado novo endereço, renovar o 

ato. 

§ 4º Não havendo manifestação e, tratando-se de diligência de interesse da parte autora, 

intimá-la pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe 

compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso 

III, §§ 1º e 2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.  

§ 5º Quando a diligência for de interesse da parte ré, e caso esta não se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, certificar o ocorrido e levar os autos à conclusão, quando tal 

providência impedir o prosseguimento do feito. 

 

Depósito de Diligências 

 
Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-

la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção do processo. 

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e esta manter-se 

inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão dos autos. 

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova testemunhal, 

deverá constar do ato intimatório a advertência de que deverá depositar o valor da 

diligência no prazo de 05 (cinco) dias, contados do protocolo do rol eventualmente 

apresentado, sob pena de preclusão. 
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Andamento Processual 

 

Citação 

 

Art. 1.208. Sendo o local atendido pelos serviços da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – EBCT, todas as citações serão cumpridas, preferencialmente, via postal, 

com aviso de recebimento – AR, observando-se o disposto no artigo 248 do Código de 

Processo Civil.  

Parágrafo único. Não se fará citação por carta nas ações de estado, compreendendo: 

ações relativas a casamento, separação judicial, divórcio, pátrio poder, tutela, curatela, 

interdição, declaração de ausência, assim como as demais elencadas nas letras “a” a “e” 

do artigo 247, I a V, do Código de Processo Civil. 

 

Intimação 

 
Art. 1.209. Independentemente de determinação judicial, será feita a intimação das 

partes e interessados, bem como do Ministério Público, dos atos de que devam tomar 

conhecimento (artigo 203, § 4º do CPC).  

§ 1º Os atos de intimações dos advogados serão realizados pelo Diário da Justiça 

Eletrônico. As intimações do Ministério Público e do Defensor Público serão efetuadas 

pessoalmente, dispensada a expedição de mandado, mediante certidão e ciência nos 

autos. 

§ 2º Abandonado o processo, por período superior a 01 (um) ano, a secretaria, 

independentemente de determinação judicial, poderá intimar pessoalmente a parte, 

mesmo residente em outra comarca, via postal simples, para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, II do CPC).  

§ 3º As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à legislação 

pertinente e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Carta Precatória 

 
Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu 

cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita.  
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§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. 

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, intimar a 

parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado. 

Art. 1.211. Devem ser encaminhados ao Juízo deprecado o original da carta precatória e 

tantas vias quantas necessárias para o cumprimento do ato.  

Art. 1.212. Nas cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior para a 

numeração dos autos principais no Juízo deprecante. 

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com confirmação de 

recebimento, e juntada do comprovante nos autos, informando todos os dados para 

futuras comunicações. 

§ 2º A cópia da carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e 

demais documentos necessários.  

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no prazo, dar 

cumprimento ao pedido.  

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação 

ou providência da parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado 

e permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata conclusão. 

§ 2º As cartas precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com o valor das 

custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro, para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. 

Art. 1.214. Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de 

todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial. 
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Art. 1.215. Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, deverá 

ainda o Gestor judiciário expedir ofício solicitando a sua devolução devidamente 

cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) dias, ou quantas vezes for 

necessário. 

Art. 1.216. As cartas precatórias enviadas por meio eletrônico seguirão disciplina 

própria da legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da 

Justiça.  

 

Diligência Negativa do Oficial de Justiça 

 
Art. 1.217. Caso seja devolvida na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou 

qualquer outro expediente, a secretaria dela intimará a parte interessada para manifestar-

se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte prestar outras informações ou indicar novo 

endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, independentemente de ordem 

judicial. 

Parágrafo único. Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta precatória, fica desde 

logo deferida, desde que haja prazo suficiente para o seu cumprimento.  

 

Edital 

 
Art. 1.218. Ressalvado requerimento da parte, os editais serão expedidos por extrato, 

contendo os requisitos obrigatórios, além de cabeçalho destacado com a finalidade do 

ato (citação, intimação) e o nome do seu destinatário. 

§ 1º Nos editais de citação e daqueles para conhecimentos de terceiros, o seu resumo 

será solicitado à parte interessada, que deverá apresentá-lo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Não sendo fornecido, os documentos serão expedidos com a transcrição integral da 

petição inicial, após consulta ao Juiz. 

§ 2º Nos editais para citação e intimação de empresas deverão constar os nomes dos 

sócios-gerentes ou diretores. 

§ 3º Em caso de segredo de justiça, os editais extraídos de processos conterão somente o 

indispensável à finalidade do ato, com o nome das partes identificadas pelas iniciais e o 
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Advogado/Ministério Público/Defensoria Pública. O relato da matéria de fato, se 

necessário, será feito com terminologia concisa e adequada, evitando-se expor a 

intimidade das partes envolvidas ou de terceiros. 

Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de processos com custas 

judiciais, este deverá ser entregue à parte interessada, para publicação, mediante recibo 

nos autos.  

Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a 

intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser enviado pelo correio, 

por carta registrada, com aviso de recebimento (AR). 

 

Publicação de Edital 

 

Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para publicação, 

intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o 

fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo. 

 

Da Resposta do Réu 

 

Contestação 

 
Art. 1.221. Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas 

preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Havendo vários réus, a referida intimação só deverá ocorrer após a 

apresentação da contestação por todos eles ou após a expiração do prazo de resposta, 

atentando-se para o disposto no artigo 229 do Código de Processo Civil. Após, colher a 

manifestação do representante do Ministério Público, se houver intervenção deste, por 

imposição legal. 

Parágrafo único. Sendo intempestiva a contestação, deverá o gestor judiciário juntá-la 

e certificar a ocorrência, remetendo, em seguida, à conclusão.  

 

Reconvenção 
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Art. 1.222. A reconvenção será oferecida na contestação, com a devida anotação no 

Cartório Distribuidor/Central de Cadastro, com recolhimento das custas, se for o caso.  

§ 1º Recebida a reconvenção, o Gestor judiciário adotará as seguintes providências: 

I – se intempestiva, certificará e fará conclusão; 

II – se tempestiva, certificará e intimará o autor/reconvindo, na pessoa do advogado, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, ouvindo-se o Ministério Público, se 

necessário. 

§ 2º Se a contestação à reconvenção vier instruída com documentos e/ou tenham sido 

arguidas questões preliminares, a secretaria intimará desde logo o réu/reconvinte para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação da 

parte, os autos serão conclusos. 

§ 3º Se a contestação da reconvenção não vier instruída com documentos nem tenham 

sido arguidas questões preliminares, os autos serão conclusos. 

 

Dos Incidentes Processuais 

 
Art. 1.223. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 

preliminar de contestação. 

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição 

e deve ser declarada de ofício. 

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de 

incompetência. 

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. 

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão 

proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente. 

Art. 1.224. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência 

em preliminar de contestação. 

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público 

nas causas em que atuar. 
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Exceção de Impedimento e de Suspeição 

 

Art. 1.225. Apresentada a Exceção de Impedimento ou de Suspeição por meio de 

petição autônoma e observadas as normas do art. 326, da CNGC, a secretaria fará 

conclusão dos autos.  

 

Impugnação ao Valor da Causa 

 
Art. 1.226. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à 

causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o 

caso, a complementação das custas. 

Parágrafo único. A incompetência relativa e a impugnação ao valor da causa serão 

arguidas no bojo da contestação. 

 

Remessa dos Autos em Caso de Reconhecimento da Incompetência 

 

Art. 1.227. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao 

juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades 

autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na 

qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: 

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; 

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 

§ 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência 

do juízo perante o qual foi proposta a ação. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da 

incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que 

exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. 

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente 

federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. 
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Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

 

Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas 

as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial. 

§ 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou procedidas as 

anotações devidas no sistema, em caso de processo eletrônico, acerca a instauração do 

incidente. 

§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o juiz 

determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em autos apartados, 

caso em que serão devidas as custas respectivas, em consonância com Lei Estadual 

7.603/2001 e as tabelas respectivas. 

Art. 1.229. É desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem 

jurídica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em 

que deva intervir como fiscal da ordem jurídica. 

Art. 1.230. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por 

decisão interlocutória. 

Art. 1.231. Em caso de procedência do pedido, serão procedidas as anotações devidas 

na distribuição ou no sistema, em caso de processo eletrônico, com a inclusão do novo 

integrante da relação jurídico-processual. 

 

Petições e Documentos Avulsos 

 
Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser juntados aos autos, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento na secretaria, independentemente de prévio 

despacho, intimando-se os interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o 

caso, para manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, após a 

citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação devolvidas por 

insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, quando a diligência restar 
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negativa; juntada de documentos novos; proposta de honorários periciais; laudos de 

avaliação e pericial; cálculo do contador; esboço de partilha etc.  

§ 1º Juntados novos documentos, intimar os interessados, bem como o representante do 

Ministério Público, se for o caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

(artigo 437, § 1º, do CPC). 

§ 2º Requerido o registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas 

a imóvel (artigo 167, inc. I, n.º 21, da Lei 6.015/73), oficiar diretamente ao Registro de 

Imóveis competente, intimando-se o interessado a pagar diretamente ao favorecido, em 

10 (dez) dias, as custas relativas ao ato.  

§ 3º Se o processo, contudo, estiver concluso, submeter imediatamente a petição ou 

expediente a ele referente à apreciação do Juiz. 

 

Ministério Público 

 
Art. 1.233. Em quaisquer processos onde a manifestação do representante do Ministério 

Público for imposição legal, dê-se-lhe vista dos autos no momento próprio (artigo 173, I 

do CPC). Quando este requerer diligências no sentido de uma parte prestar informações, 

comprovar algo etc., intimar a parte para se manifestar ou cumpri-la em 05 (cinco) dias, 

tudo mediante certidão de impulsionamento. Atendida a exigência ou expirado o prazo, 

dê-se-lhe nova vista dos autos. 

 

Defensor Público 

 
Art. 1.234. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os 

atos processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos 

(artigo 50, § 5.º da Lei 1.060/50). 

 

Curador Especial 

 

Art. 1.235. Apresentada a contestação e/ou requerida diligências, intimar o autor, 

obedecendo-se o mesmo procedimento adotado com referência ao Ministério Público. 

Parágrafo único. Intimar o curador especial, pessoalmente, de audiências designadas, 

hasta pública, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, dentre outros (artigo 203, 

§ 4º do Código de Processo Civil). 
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Pedido de Vista 

 
Art. 1.236. Não estando em curso qualquer prazo para a parte adversa, para a realização 

de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria ou próximo à 

audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de despacho, o pedido de 

vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela lei. 

 

Autos ao Contador 

 
Art. 1.237. No momento adequado, o Gestor judiciário deverá remeter processos ao 

Contador para elaboração da conta de custas, em se tratando de processos distribuídos 

anteriores à vigência da Lei 7.603/01 de 27.12.01, como também, para cálculos, 

independentemente de prévio despacho judicial, intimando-se a parte a complementar o 

depósito prévio, a título de antecipação do valor do contador não oficializado e 

pagamento de custas e despesas processuais. Concluído o cálculo, ouvir os interessados, 

quando necessário.  

§ 1º O mesmo procedimento regulado no caput deve ser observado para a hipótese de 

atualização de débito remanescente, a pedido do credor ou do devedor, expedindo-se, se 

for o caso, guia para depósito judicial. 

§ 2º Na elaboração dos cálculos referentes às custas/multas e cálculos diversos, o 

contador terá até 10 (dez) dias, podendo ser solicitado a dilação de prazo para 

cumprimento. Após o prazo o gestor judiciário deverá efetuar a cobrança para a 

devolução por ofício, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Não atendida a 

determinação, informar ao Juiz, incontinenti, para a comunicação ao Diretor do Fórum e 

adoção de outras providências que julgar necessárias. 

 

Suspensão 

 
Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de suspensão do feito, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, por convenção das partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, 

parágrafo único do Código de Processo Civil). Também independerá de despacho a 

concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções 

Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80). 
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Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o prazo, intimar a 

parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento ao feito), em 05 (cinco) dias. 

Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da intimação, sem manifestação, intimar a parte 

interessada pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção. 

 

Desistência da Ação 

 

Art. 1.239. Quando houver pedido de desistência da ação, no caso de processos 

distribuídos antes da vigência da lei 7.603 de 27/12/01, retornando os autos da 

contadoria, intimar a parte para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) 

dias, remetendo-se em seguida os autos à apreciação do Juiz. 

Parágrafo único. Havendo pedido de desistência da ação, com citação da parte ré já 

realizada, abrir-se-lhe-á vista para que se manifeste, depois de esgotado o prazo para 

resposta.  

 

Renúncia de Mandato 

 
Art. 1.240. Noticiada nos autos a renúncia do procurador da parte, não sendo a 

procuração outorgada a mais de um advogado, o Gestor judiciário deverá verificar se o 

patrono notificou validamente o seu constituinte. Se afirmativo, observar-se-á o prazo 

de 10 (dez) dias contados a partir da notificação. Se negativo, intimar a parte 

pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias.  

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses do item anterior, decorrido o decêndio e 

mais 30 (trinta) dias sem constituição de outro procurador, sendo omisso o autor, o 

gestor judiciário deverá intimá-lo nos termos do art. 485, § 1.º do CPC, para que supra a 

falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. No caso do réu, 

remeter os autos à conclusão.  

 

Prova Pericial 

 
Art. 1.241. O perito, ao ser intimado da nomeação, será cientificado de que deve 

apresentar o laudo na secretaria, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento, sob pena de destituição e aplicação de multa.  
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§ 1º Os peritos e os assistentes técnicos não estão sujeitos a termo de compromisso. Os 

honorários do perito deverão ser depositados, se cabíveis, antes da realização da 

diligência. 

§ 2º Propostos os honorários periciais, o Gestor judiciário intimará as partes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Apresentados quesitos suplementares durante a realização da 

perícia, o Gestor judiciário dará ciência à parte contrária (artigo 469 do CPC) e/ou 

representante do Ministério Público, se for o caso. 

§ 3º Quando a perícia versar sobre a autenticidade da letra e da firma (exame 

grafotécnico), e o perito requerer que a pessoa a quem se atribuir à autoria do 

documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditados, dizeres diferentes, para 

fins de comparação, intimá-la para atendimento da solicitação, independentemente de 

ordem do Juiz (artigo 478, § 3º do Código de Processo Civil). 

§ 4º Apresentado o laudo pericial no prazo fixado pelo Juiz, o Gestor judiciário intimará 

as partes para sobre ele se manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo, o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo 

parecer (art. 477, § 1º, CPC). 

§ 5º Havendo impugnação, levar os autos à conclusão. 

 

Testemunhas e Depoimentos Pessoais 

 
Art. 1.242. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação 

do juízo. 

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente 

da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição. 

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da 

inquirição da testemunha. 

§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando: 

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; 
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II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; 

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública; 

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC. 

§ 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem 

motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

 

Recursos 

 
Art. 1.243. No ato de interposição do recurso, o Gestor judiciário deverá certificar:  

I – se foi interposto no prazo legal;  

II – se a parte recorrente efetuou o preparo, inclusive porte de retorno, (artigo 1.007  do 

CPC), salvo os embargos de declaração (artigo 1.023  do CPC).  

§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela 

União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozem de 

isenção legal (artigo 1.007, § 1º do CPC). 

§ 2º Apresentada a resposta, levar os autos conclusos para reexame dos pressupostos de 

admissibilidade do recurso, quando assim determinado pelo Juiz no ato do seu 

recebimento, ou quando requerido pela parte recorrida. 

§ 3º Tratando-se de Agravo de Instrumento e juntada aos autos a cópia da petição do 

recurso e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos 

que instruíram o recurso (artigo 1.018 do CPC), fazer conclusão dos autos, para que o 

Juiz mantenha ou reforme a decisão agravada. Uma vez reformada ou modificada, 

intimar as partes, comunicando o relator do recurso. 

§ 4º Desapensar, salvo expressa determinação contrária do Juiz, os autos de execução, 

por ocasião da remessa dos embargos do devedor à Superior Instância, por força de 

apelação, trasladando para os autos da Execução cópia da sentença proferida. 

 

Retorno do Recurso 

 
Art. 1.244. Retornando os autos dos Tribunais Superiores, submetê-los à apreciação do 

Juiz. 
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Dos Procedimentos Diversos 

 

Inventário 

 
Art. 1.245. Tomado por termo o compromisso do inventariante e prestadas as primeiras 

declarações, o feito só prosseguirá quando todos os herdeiros estiverem representados e 

instruído o processo com todos os documentos (título dos herdeiros, procurações, 

comprovantes de propriedade, certidões negativas das Fazendas etc.). 

§ 1º Na falta dos itens acima, a Secretaria intimará o inventariante para que os 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias. Não os providenciando, os autos serão 

conclusos. 

§ 2º Após as primeiras declarações, todos os interessados deverão ser citados para 

acompanharem o feito. A referida citação tornar-se-á dispensável quando os 

interessados, espontaneamente comparecerem à Secretaria representados por 

advogados, declarando estarem cientes das primeiras declarações. 

§ 3º Após consumada a última citação, abrir-se-á vista aos interessados, pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem acerca das declarações do 

inventariante. 

§ 4º Estando em ordem o processo, será feita a sua conclusão. 

§ 5º Feita a avaliação judicial dos bens inventariados, intimar-se-ão o inventariante e o 

Promotor de Justiça, se houver sua participação (presença de incapaz), para 

manifestarem-se sobre o laudo no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

§ 6º Havendo concordância com a avaliação, o inventariante será intimado para 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) as últimas declarações, acompanhadas do plano de 

partilha e comprovante do recolhimento do imposto causa mortis e do inter vivos, se for 

o caso, abrindo-se nova vista ao Promotor de Justiça, se participante. 

§ 7º Se houver renúncia de algum herdeiro, será este intimado a comparecer na 

Secretaria para assinar o respectivo termo, salvo se já tiver instrumentado por escritura 

pública. Após, os autos serão conclusos. 

§ 8º Homologada a partilha ou adjudicação, a Secretaria providenciará o formal e 

intimará o inventariante para recolher as custas, bem como, as despesas referentes às 

cópias autenticadas para instruí-lo. 
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§ 9º Após o pagamento das custas, ou decorrido o prazo para retirada do formal de 

partilha, proceder-se-á ao arquivamento. 

§ 10. Os pedidos de alvará para prática de atos antecipados serão processados dentro 

dos próprios autos (exemplos: venda de bens, saque e recebimento de valores etc.) e 

somente serão apreciados após prestadas as primeiras declarações e instruído o feito 

com todos os documentos exigidos em lei. Estando em ordem, dar-se-á vista do pedido 

ao Promotor de Justiça. Após, os autos serão conclusos. 

 

Do Arrolamento 

 
Art. 1.246. No Arrolamento, o inventariante, que funcionará no feito 

independentemente de qualquer termo, deverá apresentar, com a petição inicial, 

comprovante de propriedade dos bens, certidão de nascimento dos herdeiros, plano de 

partilha amigável e prova da quitação dos tributos relativos aos bens inventariados 

(causa mortis e inter vivos, quando for o caso). 

§ 1º Em todos os casos o valor dado à causa deverá corresponder ao valor dos bens 

constantes da inicial, o que deverá ser certificado, sobre cujo valor deverá incidir custas 

processuais. 

§ 2º Homologada a partilha ou a adjudicação, a secretaria providenciará o formal ou a 

carta de adjudicação e intimará o inventariante para recolhimento das custas, das 

despesas referentes às cópias autenticadas para instruí-lo. 

§ 3º Após o pagamento das custas, ou decorrido o prazo para retirada do formal de 

partilha, proceder-se-á ao arquivamento. 

 

Alvarás Judiciais 

 
Art. 1.247. Recebido e autuado o pedido de alvará, dar-se-á vista ao Promotor de 

Justiça, nos casos em que é exigida a sua intervenção legal. 

§ 1º Caso o Promotor de Justiça requeira diligências, a solicitação deverá ser submetida 

ao Juiz. Se deferidas, as diligências deverão ser providenciadas e, uma vez cumpridas, 

será aberta nova vista ao Representante do Ministério Público. 

§ 2º Se o Promotor de Justiça requerer complementação das diligências, as partes serão 

intimadas para providenciá-las. Após, fazer conclusão. 
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§ 3º Deferido o requerimento, será expedido o alvará, que deverá ser assinado pelo Juiz, 

e intimar-se-á o requerente para comparecer na secretaria para retirá-lo, fixando-se o 

prazo de 60 (sessenta) dias para prestação de contas pela parte. 

 

Da Separação Judicial e do Divórcio 

 
Art. 1.248. Nos processos de Separação e Divórcio consensuais, as partes serão 

intimadas dos atos processuais, inclusive designação de audiências, na pessoa de seus 

advogados. Serão, entretanto, intimados por carta ou mandado judicial, as partes 

assistidas pela Defensoria Pública, o Ministério Público e os beneficiários da Justiça 

Gratuita. 

Parágrafo único. Nas ações litigiosas, observar-se-á a determinação do Juiz. 

 

Alimentos 

 
Art. 1.249. Nas ações alimentares, sendo o réu funcionário público ou tendo emprego 

fixo na área privada, requisitar, via ofício, a sua presença para audiência de conciliação 

e julgamento, dispensada a citação (artigo 5.º, § 2.º, da Lei 5478/68). 

Parágrafo único. Na mesma correspondência será determinado ao superior do 

requerido: 

I – colher o ciente deste na segunda via, fazendo devolução ao Juízo; 

II – informar os rendimentos do réu, compreendendo vantagens totais, descontos 

especificados e líquidos; 

III – comunicar que iniciou ou iniciará a efetuar os descontos dos alimentos 

provisoriamente fixados. 

 

Do Processo de Execução 

 

Da Execução por Título Extrajudicial 

 
Art. 1.250. Não localizado(s) o(s) devedor(es) e/ou bens, intimar o credor para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorridos 30 (trinta) dias da intimação e 

não havendo pronunciamento do exequente, deve ser ele intimado pessoalmente para 
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cumprir a diligência que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo. 

Art. 1.251. Requerido o desentranhamento do mandado para ultimação da citação e/ou 

penhora e avaliação, com indicação de novo endereço, providenciar de imediato, 

aditando-se o mandado executivo. 

Art. 1.252. Ocorrendo arresto, intimar o credor para efeito do artigo 827, § 2º  do CPC. 

Requerida a expedição de edital, atender, com o prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 1.253. Citado o devedor e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, o Gestor 

judiciário deverá cientificar o Oficial de Justiça acerca do ocorrido, para que este 

proceda à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, 

procedendo-se às intimações dos executados e suas esposas, se esta recair em bens 

imóveis.  

§ 1º Havendo penhora e avaliação, bem como oposição de Embargos e não sendo estes 

recebidos no efeito suspensivo, intimar as partes, na pessoa de seus advogados, ou na 

falta destes, os seus representantes legais, pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

para se manifestarem. 

§ 2º Realizada a penhora/arresto/seqüestro de bens imóveis, o registro dos atos 

constritivos junto à Serventia Imobiliária será feito mediante auto ou termo de penhora. 

Neste caso, deverá o exequente ser intimado para dar cumprimento ao disposto no art. 

841 e §§ do CPC, devendo vir aos autos certidão probatória do registro efetuado. 

Art. 1.254. No caso de penhora on-line, observar-se-á o que dispõe o Capítulo 2, Seção 

19 da CNGC. 

Art. 1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la ao 

processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. Após, fazer os autos 

conclusos. 

Art. 1.256. Se o devedor ou seu cônjuge comparecer para alegar a impenhorabilidade 

do bem, dar vista ao credor para se manifestar, em 05 (cinco) dias, e fazer, a seguir, os 

autos conclusos. 

Art. 1.257. Requerida a substituição da penhora (artigo 849 do CPC), ouvir a parte 

contrária no prazo de 03 (três) dias.  

 

Da Adjudicação 
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Art. 1.258. Havendo concordância das partes com o valor da avaliação, o credor deverá 

ser ouvido sobre: 

I – seu interesse na adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s), por preço não inferior ao 

da avaliação. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens penhorados, o adjudicante 

depositará de imediato a diferença, na forma regulada pelo artigo 876 e §§, do CPC; ou 

II – sobre a alienação por iniciativa particular ou por intermédio de corretor credenciado 

perante a Autoridade Judiciária ou em leilão por leiloeiro público, na forma do art. 685-

C e ss.  

Art. 1.259. Não requerida à adjudicação, nem a alienação particular do bem penhorado 

ou leilão por leiloeiro público, serão designadas datas para a realização de hasta pública.  

Art. 1.260. Fica o Gestor judiciário autorizado a expedir e assinar o ofício requisitório 

ao Serviço de Registro de Imóveis da Circunscrição a que pertencer o imóvel, certidões 

da sua transcrição (se não existirem nos autos) e da existência de ônus reais, e atenderá 

ao disposto no artigo 889  do CPC, quando for a hipótese.  

Art. 1.261. No edital do leilão, constará o montante do débito e da avaliação atualizada 

dos bens, mencionando-se as respectivas datas. Se a conta do débito ou laudo de 

avaliação datarem de mais de 30 (trinta) dias, a secretaria atualizá-los-á mediante 

aplicação do índice oficial adotado judicialmente. Neste caso, do edital constarão o 

valor primitivo, o valor atualizado pela Secretaria e as suas datas.  

Art. 1.262. Na hipótese de avaliação feita há mais de 06 (seis) meses, serão conclusos 

os autos para apreciação. 

Art. 1.263. Designadas as datas para a realização de hasta pública, deverá o Gestor 

judiciário:  

I – intimar o devedor por uma das formas previstas no artigo 889 e incisos do CPC;  

II – a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data 

marcada para o leilão. 

III – o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo 

juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos 

bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial. 

IV – não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou 

considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de 
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divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e 

publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. 

V – atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a 

forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de 

ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, 

bem como em sítios distintos do indicado no § 2o, art. 887. 

VI – Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela 

imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local 

reservados à publicidade dos respectivos negócios. 

VII – cientificar as pessoas mencionadas no art. 889, CPC. 

Art. 1.264. Não tendo o credor providenciado a publicação dos editais que lhe foram 

entregues, redesignar novas datas, intimando-o pessoalmente para praticar os atos que 

lhe competir, no prazo de 5 (cinco), sob pena de extinção do processo. 

Art. 1.265. Resultando negativa o leilão, intimar o credor, para se manifestar em 05 

(cinco) dias, para, querendo, postular a substituição de bens, indicando-os, sob pena de 

extinção do processo.  

 

Suspensão da Execução 

 
Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens penhoráveis ou do 

próprio devedor, o feito deverá ser arquivado provisoriamente, com baixa no relatório 

estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, 

deve ser feito o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano. 

Art. 1.267. Suspensa a execução por acordo entre as partes, a fim de que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação, vencido o prazo sem informação quanto ao 

cumprimento da transação, a execução retomará o seu curso normal (artigo 992, 

parágrafo único, do CPC). 

 

Dos Embargos 

 
Art. 1.268. Recebidos os Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o 

Gestor judiciário procederá ao seu registro, à autuação e ao apensamento dos autos 

respectivos, independentemente de qualquer despacho, certificando-se, ainda, a sua 

tempestividade. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 428 de 703



 

Arquivamento dos Embargos do Devedor 

 
Art. 1.269. Transitada em julgado a sentença proferida nos Embargos à Execução, 

arquivá-los após trasladar para os autos da Execução em curso, a cópia da decisão e o 

cálculo das custas apuradas (se houver), que serão contabilizadas ao quantum debeatur.  

Art. 1.270. Havendo recurso nos Embargos, antes de remetê-los ao Tribunal de Justiça 

trasladar para os autos da ação de Execução cópia da sentença proferida. 

 

 

Do Cumprimento da Sentença 

 
Art. 1.271. Intimado o devedor na pessoa de seu advogado, para fins do artigo 523 do 

CPC, e não cumprindo voluntariamente a sentença, nos termos do § 5º do mesmo 

dispositivo legal, aguardar por 06 (seis) meses o requerimento do credor para expedição 

de mandado. Findo o prazo supra, remeter os autos ao arquivo. 

 

Execução para Entrega de Coisa 

 
Art. 1.272. Decorrido o prazo da citação, certificar e expedir mandado de busca e 

apreensão ou imissão de posse (se a coisa foi móvel ou imóvel). Após tentativa de busca 

e apreensão frustrada, decorridos 10 (dez) dias do mandado com o oficial, cobrar 

mandado, juntar certidão e intimar advogado do exeqüente a se manifestar sobre a 

certidão, no prazo de 05 (cinco) dias.  

 

Execução Fiscal 

 
Art. 1.273. Nas execuções fiscais, sempre que possível, as citações serão feitas pelo 

correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda Pública não requerer de outra forma. 

Art. 1.274. Antecipada a despesa de condução, deverá o oficial de justiça, após 

cumprido o ato de citação, devolver o mandado devidamente certificado à secretaria, 

onde aguardará pelo prazo de 05 (cinco) dias para o devedor pagar ou garantir a 

execução.  
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Art. 1.275. Transcorrido o prazo acima mencionado, sem que a parte tenha efetuado o 

pagamento da dívida, nem garantida a execução, será o mandado devolvido ao Oficial 

de Justiça, após a antecipação das despesas de diligência pela Fazenda Pública, para o 

cumprimento dos demais atos (penhora ou arresto e avaliação), tudo mediante certidão 

de impulsionamento. 

 

Despejo por Falta de Pagamento 

 
Art. 1.276. Efetuado o depósito, abrir-se-á vista ao locador pelo prazo de 05 (cinco) 

dias. Em sendo alegado que a oferta não é integral, justificando a diferença, abrir-se-á 

vista ao locatário para, querendo, complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 62, inc.III, da Lei 8245/91. 

Art. 1.277. Qualquer que seja o fundamento do despejo, em sendo constatado o 

abandono do imóvel por ocasião da citação, dê-se vista ao locador. 

Art. 1.278. Salvo na hipótese de execução provisória da sentença, transitado em julgado 

o decisum que decretou o despejo, expedir, desde logo, notificação ao réu para 

desocupação do prédio no prazo assinalado, sob pena de despejo. Findo o prazo e não 

havendo informação de desocupação, expedir mandado de despejo. 

Art. 1.279. Nas ações de despejo por falta de pagamento, havendo purgação parcial da 

mora e prosseguindo o processo pela diferença, deixando o réu de proceder ao depósito 

dos alugueres que vencerem no decorrer do procedimento, certificar e levar os autos à 

conclusão (artigo 62, inc.V da Lei 8.245/91). 

Art. 1.280. Nas ações de consignação em pagamento de alugueres e acessórios da 

locação, o deferimento da inicial pelo Juiz importará em ordem de intimação do autor 

para que deposite, em 24 (vinte e quatro) horas, a importância indicada na petição 

inicial, sob pena de extinção do processo (artigo 67, inc. II, Lei 8.245/91). 

Art. 1.281. Nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, a intimação e notificação, 

desde que autorizadas no contrato, far-se-ão mediante correspondência com aviso de 

recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante 

fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de 

Processo Civil (artigo 58, inc. IV da Lei 8.245/91). 
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Autos Aguardando Providência da Parte Autora 

 
Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta com aviso 

de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competir, 

necessárias ao andamento do processo, deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 

(cinco), dar andamento ao feito sob pena de extinção.  

Parágrafo único. Não dispondo de numerário para a realização da diligência, a parte 

autora deverá ser intimada por edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da 

Justiça Eletrônico. 

 

Do Trânsito em Julgado 

 
Art. 1.283. Nos procedimentos especiais de Jurisdição Voluntária, renunciando as 

partes ao prazo recursal e não havendo intervenção do Ministério Público, fica 

autorizado o Gestor judiciário cumprir imediatamente a decisão.  

 

Arquivamento 

 
Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de executá-la, arquivar os autos. 

§ 1º Extinto o processo, com ou sem julgamento do mérito, e ordenado o arquivamento 

dos autos, a Secretaria providenciará a baixa no sistema informatizado, lançando o 

andamento correspondente no sistema informatizado e preenchendo a data de 

encerramento, independentemente de determinação judicial, salvo nos processos de 

família, insolvência civil, falência e concordata.  

§ 2º Após o trânsito em julgado da decisão que tenha excluído algumas das partes de 

processo em andamento, a Secretaria comunicará o fato ao distribuidor para ser lançada 

baixa na Distribuição, independentemente de determinação judicial.  

§ 3º Se a parte não recolher as custas e despesas processuais e, em se tratando de 

processos distribuídos antes da vigência da Lei 7603/2001, o Gestor judiciário 

certificará e, independentemente de despacho do Juiz, arquivará os autos, excluindo-os 

apenas do relatório de feitos, sem baixa na distribuição, procedendo a remessa ao 

Cartório Distribuidor para anotações do saldo devedor das custas pendentes. 
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Art. 1.285. Nas comarcas onde o Cartório Distribuidor não é oficializado, o Gestor 

judiciário deverá lançar a observação de pendência de custas no Sistema Apolo, em 

campo próprio, antes do arquivamento dos autos e após anotação no Distribuidor, 

conforme item supra.  

Art. 1.286. A entrega de documentos de processos findos, assim como a baixa na 

distribuição, fica condicionada ao pagamento das custas.  

Art. 1.287. Além das medidas contidas na presente seção, poderá o Juiz estabelecer 

normas complementares que atendam às peculiaridades de cada Juízo. 
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Seção 17 – Da Inserção de Tópico Síntese nas Sentenças Exaradas em Processos 

que Versem sobre Concessão ou Revisão de Benefícios Previdenciários ou 

Assistenciais 

 

Art. 1.288. Nas sentenças proferidas em ações previdenciárias de revisão e/ou 

concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais, deverá ser incluído no último 

parágrafo tópico síntese do julgado, especificando-se:  

§ 1º Nos casos de implantação de benefício: 

I – o nome do segurado; 

II – o benefício concedido; 

III – a renda mensal atual; 

IV – a data de início do benefício – DIB; 

V – a renda mensal inicial – RMI, fixada judicialmente ou “a calcular pelo INSS”, 

quando for o caso; 

VI – data do início do pagamento (data da elaboração do cálculo pelo contador judicial), 

quando for o caso; 

§ 2º Nos casos de conversão de tempo especial em comum: 

I – o período acolhido judicialmente; 

§ 3º Nas hipóteses de benefício concedidos a pessoa incapaz: 

I – o nome do representante legal autorizado a receber o benefício do INSS; 

§ 4ºNos casos de revisão: 

I – o número do benefício; 

II – a espécie de revisão, sendo o caso de se incluir novos salários de contribuição, 

informar as competências e o novo valor da RMI; 

§ 5º Nos casos de benefícios concedidos com base na atividade rural: 

I – o período a ser considerado como atividade rural; 

§ 6º Nos casos de emissão de CTC ou Averbação: 

I – os períodos que deverão ser certificados/averbados. 

§ 7º prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

I – deverá ser fixado um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. 
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Seção 18 – Do Procedimento de Pagamento Espontâneo da Obrigação  

 

Art. 1.289. A parte que pretenda promover o depósito em conta judicial, para não 

responder pela multa a que alude o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, 

deverá requerê-lo no Juízo de 1º grau de jurisdição, onde o processo tramitou, ainda que 

os autos se encontrem nos Tribunais ou Turmas Recursais. 

§ 1º Recebida a petição requerendo autorização para pagar espontaneamente a dívida, o 

gestor judiciário certificará tal fato e expedirá imediatamente a guia de depósito na 

Conta Única, vinculada ao processo recorrido, à vista dos elementos de cálculos 

fornecidos pelo devedor, entregando-a ao requerente para os devidos fins. 

§ 2º A petição do devedor que requerer a efetivação do depósito judicial, após autuada e 

registrada no Sistema de Informática como Incidentes e Procedimentos Diversos, 

receberá número e código segundo a ordem cronológica de entrada, juntando-se aos 

autos a guia de recolhimento e intimando-se o credor sobre a efetivação do depósito. *  

§ 3º Devolvidos os autos principais, pelo Juízo ad quem, nele deverá ser certificada a 

efetivação do depósito e juntadas as peças do procedimento onde foi realizado, 

descartando-se a capa e comandando a baixa dele no sistema informatizado de 

acompanhamento processual. 

Art. 1.290. A pretensão liberatória e a ordem de levantamento em favor do credor serão 

requeridas ao Juiz da causa. 

§ 1º Autorizado o levantamento e expedido o alvará judicial, antes da devolução dos 

autos principais pelo Juízo ad quem, cópia deste será mantida no procedimento. 

§ 2º Devolvidos os autos pelo Juízo ad quem proceder-se-á na forma prevista no art. 

1.289, § 3º, da CNGC. 

Art. 1.291. Os autos do procedimento onde ocorreu o depósito somente serão conclusos 

ao Juiz de Direito se houver pedido expresso das partes e necessidade de decisão 

judicial. 
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Seção 19 – Do Serviço Conciliatório Familiar nas Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª 
Entrâncias do Estado de Mato Grosso 

 

Art. 1.292. O SERVIÇO CONCILIATÓRIO FAMILIAR, identificado pela sigla 

“SCF”, nas Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias do Estado de Mato Grosso, destinado à 

realização de audiências de conciliação prévia em processos litigiosos, das Varas 

Judiciais afetas às questões de Família e Sucessões, que admitam tal modalidade de 

acordo, e que a parte ré tenha endereço certo. 

Art. 1.293. O ato conciliatório terá lugar, após a distribuição e autuação da demanda 

proposta, onde a própria Secretaria da Vara Judicial competente, obedecida a pauta 

fornecida pelo conciliador, designará a audiência de tentativa de conciliação, a ser 

presidida pelo referido Auxiliar da Justiça, providenciando-se a intimação da parte 

autora e seu patrono, do evento processual. 

Parágrafo único. Havendo pedido de providências judiciais urgentes que reclame 

decisão do magistrado, excepcionalmente, os autos lhe serão submetidos antes da sessão 

de conciliação que será designada após tal fase procedimental.  

Art. 1.294. O documento utilizado para a citação deverá conter: 

I – resumo ou cópia do pedido inicial; 

II – dia e hora para comparecimento do citando, para a audiência conciliatória; 

III – ciência de que a contestação poderá ser apresentada, em caso de ser inexitosa a 

conciliação, na própria audiência conciliatória, ou no prazo estabelecido na legislação 

processual específica, contado da data do referido ato conciliatório, conforme o caso. 

Parágrafo único. Não sendo o Ministério Público o autor da demanda judicial 

proposta, será o seu Representante notificado para, querendo, comparecer ao ato 

conciliatório, na forma do que dispõe o art. 178  do Código de Processo Civil. 

Art. 1.295. Havendo acordo entre as partes litigantes, será ele reduzido a termo, com 

imediato encaminhamento dos autos ao magistrado, para a sua homologação.  

Art. 1.296. Proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Descumprindo o acordo, a requerimento da parte, formalizado por 

escrito, promover-se-á a execução. 
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Art. 1.297. Não obtida a conciliação, será recebida a contestação, caso apresentada, ou 

aguardar-se-á o decurso do prazo legal para a resposta da parte ré, remetendo-se os 

autos à secretaria da Vara Judicial. 

Seção 20 – Do Funcionamento da Central de Conciliação no Foro da Capital e dá 
Outras Providências  

 

Art. 1.298. A Central de Conciliação destina-se à realização de audiências de 

conciliação prévia em processos litigiosos, em trâmite nas Varas de Família e Sucessão 

da Comarca de Cuiabá, em que a parte ré tenha endereço certo, e funcionará sob a 

coordenação de um Juiz de Direito designado pelo Corregedor-Geral da Justiça; 

Art. 1.299. Distribuídos e autuados, após as providências de praxe pela secretaria, o 

Juiz da Vara a qual o feito foi distribuído, proferirá despacho designando data e horário 

para realização de audiência de conciliação, e se for o caso, apreciará pedido de liminar 

ou de antecipação de tutela, bem como determinará citação do réu e a intimação da parte 

autora para comparecer na audiência de conciliação. 

§ 1º Não sendo o Ministério Público o autor da ação, e obrigando a lei a sua 

intervenção, o seu representante será intimado para comparecer ao ato conciliatório. 

§ 2º Na sessão de conciliação, caso as partes celebrem acordo, este será reduzido a 

termo, submetido ao representante do órgão do Ministério Público, se houver 

necessidade de sua intervenção, e encaminhado ao Juiz de Direito, para homologação. 

§ 3º Nas ações regidas pela Lei nº 5.478/68, o réu será citado e intimado a comparecer 

na sessão de conciliação, com a advertência de que, não havendo acordo, os autos serão, 

incontinente, encaminhados ao juiz do feito para realizar a instrução do processo ou 

determinar as providências que entender cabíveis. 

§ 4º Nas demais ações, o réu será citado e intimado a comparecer à sessão de 

conciliação, com a advertência de que o prazo de contestação terá início naquela 

referida data, se por qualquer motivo não se obtiver o acordo. 

Art. 1.300. Proferida a sentença homologatória do acordo, não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser imediatamente 

arquivado, com as anotações devidas. 

Parágrafo único. Comunicado o descumprimento do acordo, a requerimento da parte, 

promover-se-á sua execução. 
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Art. 1.301. Não havendo acordo na sessão de conciliação, naquele mesmo ato 

processual, o conciliador, informalmente, solicitará ao magistrado que designe data e 

horário para realizar a audiência de instrução, com prazo suficiente para a apresentação 

da contestação e impugnação, que será consignado no Termo de Audiência, saindo as 

partes intimadas. 

Parágrafo único. A contestação será recebida na própria sessão de conciliação, caso 

apresentada; ou, aguardar-se-á o prazo para sua apresentação, na secretaria. 

Art. 1.302. A Central de Conciliação terá um Juiz Coordenador a quem compete: 

I – dirigir e organizar os trabalhos da Central de Conciliação; 

II – oficiar ao Ministério Público e à Defensoria Pública para apresentação de escalas 

dos seus membros que irão atuar na Central de Conciliação; 

III – avaliar trimestralmente os relatórios estatísticos de produtividade, submetendo-os 

á apreciação do Conselho da Magistratura; 

IV – apontar diretrizes para aperfeiçoamento dos trabalhos da Central de Conciliação; 

V – solicitar credenciamento de conciliadores ou recrutamento de acadêmicos 

conciliadores ao Presidente do Tribunal de Justiça, indicando o número de vagas; 

VI – fazer entrevista seletiva com os acadêmicos postulantes ao estágio avaliando-lhes a 

capacitação técnica, intelectual e moral, indispensáveis ao desempenho da função de 

conciliador; 

VII – atestar a produtividade e a Nota Fiscal de prestação de serviços do Conciliador 

credenciado; 

VIII – atestar a frequência e assinar o certificado de estágio do Acadêmico Conciliador; 

IX – solicitar capacitação, treinamentos e cursos de aperfeiçoamento para os 

conciliadores e servidores que atuam na Central de Conciliação; 

X – designar um dos magistrados da Vara de Família para, semanalmente, 

responsabilizar-se pelos trabalhos da Central de Conciliação, a quem competirá: 

a) exercer as atribuições e atividades do Juiz Coordenador, em substituição legal, em 

caso de afastamentos temporários; 

b) zelar pelo bom desempenho dos trabalhos do gestor da central e dos conciliadores 

credenciados ou sob estágio; 

c) homologar os acordos; 

d) atender as partes e/ou seus patronos; 
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e) assinar os mandados de averbação e ofícios, que não puderem ser assinados pelo 

gestor judiciário; 

Art. 1.303. A secretaria da vara, ou unidade jurisdicional equivalente, sob a gerência do 

gestor judiciário, compete: 

I – Receber, processar e realizar a triagem dos feitos que serão submetidos a 

conciliação; 

II – Expedir mandados e cartas de intimação;  

III – fazer carga dos autos à Central de Conciliação; 

IV – receber os autos da Central de Conciliação, após a sessão de conciliação. 

Art. 1.304. Ao servidor designado pela Diretoria do Foro para gerenciar os trabalhos da 

Central de Conciliação compete: 

I – elaborar escala de conciliadores credenciados e acadêmicos, conforme orientação do 

Juiz Coordenador;  

II – receber as pautas das secretarias das varas; 

III – receber os processos e distribuí-los equitativamente aos conciliadores, fazendo a 

compensação de carga quando for o caso; 

IV – conferir os relatórios de produtividade dos conciliadores credenciados, 

encaminhando-os para serem atestados pelo juiz que estiver respondendo pela Central;  

V – encaminhar ao FUNAJURIS os relatórios e certidões de produtividade dos 

conciliadores credenciados, juntamente com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 

até o 5º dia útil do mês subsequente, atestadas pelo magistrado; 

VI – encaminhar ao setor de Estágio do Tribunal de Justiça, frequência dos estagiários 

(acadêmico conciliador), atestados pelo magistrado; 

VII – encaminhar mensalmente por meio eletrônico, até o 5º dia útil, cópia dos 

relatórios de produtividade de conciliadores credenciados e acadêmicos, de forma 

distinta, ao DAJE – Departamento de Apoio aos Juizados Especiais;  

VIII - comunicar ao juiz coordenador os casos de audiências não realizadas por inércia 

ou desídia das secretarias das varas.  

Art. 1.305. Ao conciliador cabe exercer a função, nos termos do Provimento nº 

40/2008/CM. 
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Seção 21 – Recomenda aos Magistrados Adoção de Medidas para Assegurar Maior 
Eficiência na Solução de Demandas Judiciais Envolvendo a Assistência à Saúde  

 

Art. 1.306. Recomenda aos magistrados que nas ações relativas à saúde, seja evitada a 

autorização de fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou 

em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. 

Art. 1.307. Seja ouvido, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os 

gestores municipais e estaduais da área de saúde, antes da apreciação de medidas de 

urgência. 

Art. 1.308. A verificação junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), 

se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios, 

caso em que estes devem assumir a continuidade do tratamento, 

(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html). 

Art. 1.309. Sempre, no momento da concessão de medida abrangida por política 

pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas. 

Art. 1.310. Recomenda que os magistrados promovam para fins de conhecimento 

prático de funcionamento, visitas aos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, bem 

como às unidades de saúde pública ou conveniadas ao SUS, dispensários de 

medicamentos, e a hospitais habilitados em Oncologia como Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia – CACON. 
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Seção 22 – Orienta os Magistrados Acerca do Procedimento a Ser Adotado 
Posteriormente ao Deferimento de Liminar em Ações Referentes à Saúde, Cujo 
Sujeito Passivo é a Fazenda Pública e/ou seus Entes  

 

Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a 

busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. 

Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse processual, 

verificar a documentação que comprove ter o autor realizado o pedido administrativo. 

Art. 1.312. É recomendável que a determinação judicial para fornecimento de fármacos 

evite os medicamentos ainda não registrados na ANVISA, ou em fase experimental, 

ressalvadas as exceções expressamente previstas em Lei (Enunciado nº 06, I Jornada de 

Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.313. Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do SUS 

– Sistema Único de Saúde – definidas em lei para o atendimento universal às demandas 

do setor da saúde, recomenda-se nas ações contra o poder público nas quais se pleiteia 

dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso atendidos por médicos 

particulares, que os juízes determinem a inclusão no cadastro, o acompanhamento e o 

tratamento junto a uma unidade CACON/UNACON (Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia/Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia). (Enunciado nº 07, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.314. Recomenda-se que nas ações que versem sobre medicamentos e tratamentos 

experimentais haja a observância das normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e não se 

imponha aos entes federados o provimento e o custeio de medicamento e tratamentos 

experimentais (Enunciado nº 09, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.315. Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto 

ou procedimento já previsto nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) ou em 
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Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PDCT), recomenda-se que seja 

determinada, pelo Poder Judiciário, a inclusão do demandante em serviço ou programa 

já existentes no SUS, para fins de acompanhamento e controle clínico (Enunciado 11, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.316. A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e 

descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença 

(Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, 

doses, e fazendo referência também à situação do registro na ANVISA (Enunciado 12, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.317. Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia 

oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificar a 

solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e 

alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014).  

Parágrafo único. Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares sobre 

saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.318. Recomenda-se a observância do Enunciado 16, I Jornada de Direito da 

Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, segundo o qual “nas 

demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da 

evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS”. 

Art. 1.319. Nas demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de 

saúde relativos ao Sistema Único de Saúde, após a determinação do bloqueio de ativos 

das pessoas jurídicas de direito público interno, os magistrados deverão, antes de 

autorizar o levantamento, exigir do destinatário do crédito o orçamento especificado ou, 

se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do 

serviço judicialmente autorizado. 
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§ 1º No caso da última parte do caput deste artigo, ou seja, se impossível a exigência da 

nota fiscal previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, após a 

prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, necessariamente aos autos. 

§ 2º Todo e qualquer bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, 

no que tange às demandas mencionadas no caput deste artigo, deve ser feito, 

necessariamente, pelo sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta 

única do Poder Judiciário, vedada a constrição diretamente nos caixas das instituições 

bancárias, salvo excepcional urgência, razoável e devidamente fundamentada nos autos.  

§ 3º Excepciona-se, ainda, da vedação disposta no parágrafo anterior as unidades 

judiciárias que utilizarem o sistema P.J.E. – Processo Judicial Eletrônico, enquanto não 

habilitadas no sistema SISCON - Sistema de Controle de Depósitos Judiciais. 

§ 4º Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no caput deste artigo deverá 

o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vista dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção 

das providências necessárias - inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE). 

§ 5ºAcaso a Secretaria de Estado/Município de Saúde, de Fazenda e/ou a Auditoria 

Geral e os órgãos de controladoria interna necessitarem de outras informações acerca 

dos gastos deverá o destinatário do crédito fornecer-lhes as informações necessárias 

acerca do procedimento autorizado pela decisão judicial. 

Art. 1.320. Em caso de medida judicial liminar ou definitiva que verse sobre prestação 

continuativa, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou 

no fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. 

Parágrafo único. O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares 

nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas 

periódica.  

Art. 1.321. Em caso de ações que versem sobre a aquisição de medicamentos ou 

equipamentos, poderá o juiz, quando reputar necessário, exigir documentação que 

comprove que o preço apresentado não extrapola o valor praticado, caso o 

equipamento/medicamento não seja o único disponível. 
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Art. 1.322. Recomenda-se ao juiz que não autorize, salvo motivo justificável e 

fundamentado nos autos, pagamentos superiores aos praticados pelo mercado, inclusive 

devendo observar como parâmetro os preços adotados pelos planos de saúde. 

Art. 1.323. As ações judiciais para as transferências hospitalares devem ser precedidas 

de cadastro do paciente no serviço de regulação de acordo com o regramento de 

referência de cada Município, Região ou do Estado. 

Art. 1.324. As altas de internação hospitalar de paciente, inclusive de idosos e 

toxicômanos, independem de novo pronunciamento judicial, prevalecendo o critério 

técnico profissional do médico (Enunciado 47, II Jornada de Direito de Saúde, CNJ). 

Art. 1.325. Se o magistrado entender necessária a prova técnica, para que ela (prova 

pericial) seja mais fidedigna com a situação do paciente, recomenda-se a requisição do 

prontuário médico. 

Art. 1.326. Salvo prova da evidência científica e necessidade preemente, não devem ser 

deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não registrados pela 

ANVISA ou para uso off label. 

Art. 1.327. O magistrado, ao proceder à análise do caso concreto, com forte na garantia 

da independência judicial, se for o caso, observará o teor do Enunciado 50, segunda 

parte, da II Jornada de Direito da Saúde, Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, 

“Não podem ser deferidas medidas judiciais que assegurem o acesso a produtos ou 

procedimentos experimentais”. 

Art. 1.328. Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer 

relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco 

imediato, ou documento médico que retrate a situação emergencial – requisição médica 

que ateste a situação do paciente. 

Art. 1.329. Recomenda-se que o juiz, na análise do caso concreto, observar se ele se 

adequa ao enunciado 53, II Jornada de Sáude, CNJ, segundo o qual “Mesmo quando já 

efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, 

deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada 

vinculada ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED”. 

Art. 1.330. Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário 

deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade 

do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral. 
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Art. 1.331. Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do 

medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de 

liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a 

apresentação prévia de três orçamentos. 

Art. 1.332. Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, 

produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. 

Art. 1.333. Recomenda-se ao juiz, atento à situação concreta, a observância do 

Enunciado 58, II Jornada de Saúde, CNJ, segundo o qual “Quando houver prescrição de 

medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista 

(RENAME /RENASES) ou protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do 

médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da 

prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse. 

Art. 1.334. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição 

de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 444 de 703



Seção 23 – Negócios Jurídicos Processuais e Calendário Processual 

Dos Negócios Jurídico Processuais 

 
Art. 1.335. Os direitos que admitam autocomposição, a que se refere o artigo 190, 

NCPC, são aqueles que se referem aos direitos indisponíveis. 

Art. 1.336. O juiz analisará analisar o acordo formulado entre as partes para verificar a 

validade da convenção, quanto à legalidade ou à inserção abusiva em contrato de adesão 

ou se alguma das partes se colocar em manifesta situação de vulnerabilidade em relação 

ao acordo.  

 

Calendário Processual 

 

Art. 1.337. As partes e o juiz podem, em comum acordo, fixar calendário para a prática 

de atos processuais, nos limites da exigência do procedimento, que somente poderá ser 

modificado em casos excepcionais, devidamente justificados. 

Parágrafo único. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou 

a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 
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Seção 24 – Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz 

 

Art. 1.338. O juiz dirigirá o processo civil conforme as disposições respectivas, 

incumbindo-lhe: 

I – assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II – velar pela duração razoável do processo; 

III – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias; 

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; 

VI – dilatar os prazos processuais, antes de encerrado o prazo regular, e alterar a ordem 

de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela do direito;  

VII – exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além 

da segurança interna dos fóruns e tribunais; 

VIII – determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para 

inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; 

IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros 

vícios processuais; 

X – quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a 

que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei 

no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da 

ação coletiva respectiva. 

Art. 1.339. O juiz tem o poder-dever de decidir, ainda que haja lacuna ou obscuridade 

do ordenamento jurídico e só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 

Art. 1.340. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do 

processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá 

decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da 

litigância de má-fé. 
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Art. 1.341. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: 

I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 

II – recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de 

ofício ou a requerimento da parte. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois 

que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for 

apreciado no prazo de 10 (dez) dias. 
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Seção 25 – Ordem Cronológica de Processos Conclusos para Proferir Sentença 

 

Art. 1.342. Os juízes, na medida do necessário, elaborarão seus planos de ação 

referentes aos processos sob sua tutela e atenderão, de forma preferencial, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença, nos termos do artigo 12, NCPC. 

§ 1º A lista de processos aptos a julgamento permanecerá à disposição da sociedade na 

rede mundial de computadores, e incumbe ao DAPI – Departamento de Aprimoramento 

de Primeira Instância desenvolver o sistema. 

§ 2º Enquanto não desenvolvido o sistema mencionado no § 1º, o gestor deverá 

disponibilizar às partes e advogados, mensalmente, o relatório do APOLO nominado 

“controle de processos em andamento”, “processos conclusos para sentença novo CPC”. 

§ 3º Quando das férias e afastamentos dos magistrados os feitos permanecerão em 

gabinete do magistrado, obedecendo-se à ordem de conclusão, ficando à disposição das 

partes, todavia, em casos urgentes, nos quais poderão ser conclusos ao substituto legal, 

mediante requisição, devidamente fundamentada e justificada. 

§ 4º Estão excluídos da regra do caput os processos mencionados no § 2º, artigo 12, 

CPC. 

§ 5º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões 

entre as preferências legais. 

§ 6º Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 1o, o requerimento formulado 

pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a 

reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Após a decisão, o 

processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. 

§ 7o Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1o ou, conforme o caso, no § 3o, o 

processo que: 

I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de 

realização de diligência ou de complementação da instrução; 

II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II, CPC. 

§ 8º No caso de os processos serem conclusos ao mesmo tempo, terão prioridade para 

julgamento aqueles distribuídos em primeiro lugar, ressalvados os que versem sobre o 

direito à vida, à saúde, liberdade, mandado de segurança, cidadania (ação popular, ação 

civil pública).  
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§ 9º Em relação aos processos anulados na mesma sessão de julgamento, se conclusos 

na mesma ocasião, aplica-se a regra disposta no parágrafo anterior. 
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CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL 

 

Seção 1 – Livros Obrigatórios  

 

Art. 1.343. Cada secretaria criminal terá, obrigatoriamente, os seguintes livros: 

I – Registro Geral de Processos Criminais; 

II – Registro de Inquéritos Policiais e Procedimentos Investigatórios; 

III – Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

IV – Registro de Execuções Penais e sursis; 

V – Registro de Procedimentos Criminais Diversos;  

VI – Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios; 

VII – Carga de Autos ao Ministério Público; 

VIII – Carga de Autos à Advogado; 

IX – Carga de Autos à Defensoria Pública; 

X – Carga de Autos a Outras Entidades e Servidores;  

XI – Carga de Inquéritos e Procedimentos Investigatórios para a Autoridade Policial; 

XII – Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça; 

XIII – Registro de Termos de Fiança. 

Art. 1.344. As secretarias criminais terão, ainda, os seguintes classificadores para 

arquivamento de: 

I – Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II – Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

III – Comprovantes de Depósito de Fiança; 

IV – Termos de Fiança, até seu encadernamento; 

V – Alistamento de Jurados, Lista Anual e Edital previstos no CPP; 

VI – Atas do Tribunal do Júri; 

VII – Alvarás Expedidos; 

VIII – Mandados de Prisão Expedidos; 

IX – Portarias Expedidas; 

X – Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas requisitados pelo 

juízo; 

XI – Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

XII – Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 
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com balanço mensal (art. 11, § 1.º, da Lei 7.602/2001). 

Art. 1.345. Os livros e papéis de controle serão substituídos por seguro procedimento 

da área de informática, na forma do art. 323 da CNGC. 

Art. 1.346. Deverão ser anotados na coluna “observações” do livro de Registro de 

Processos Criminais a data do arquivamento dos autos e o número da caixa respectiva. 

Art. 1.347. Nas Varas Especializadas serão utilizados apenas os livros de sua 

competência. 

Art. 1.348. As decisões proferidas em embargos de declaração, quando não lançadas 

integralmente no sistema informatizado, serão arquivadas no Livro de Registro de 

Sentenças, fazendo constar, no registro da decisão embargada, o número do Livro e das 

folhas onde a decisão dos embargos está arquivada.  

Art. 1.349. Nas ações penais com aplicação do artigo 366 do CPP, após o magistrado 

analisar a conveniência da decretação da prisão preventiva ou da produção antecipada 

das provas, e, decidindo pela suspensão do processo, este deverá ser arquivado 

provisoriamente, dando-se baixa no relatório. 
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Seção 2 – Procedimentos Inquisitoriais 

 

Art. 1.350. Os inquéritos policiais, as peças informativas e os procedimentos 

instaurados para o exercício da ação penal privada somente serão lançados no livro de 

Registro Geral de Processos Criminais depois do oferecimento ou recebimento da 

denúncia ou da queixa-crime. 

§ 1º Antes do oferecimento da denúncia, o inquérito policial e/ou outras peças 

informativas não deverá ser reautuado, nem será computado nos relatórios estatísticos, 

devendo, no entanto, ser devidamente distribuído e cadastrado no sistema 

informatizado, recebendo etiqueta de identificação. 

§ 2º Assim que distribuídos às Varas competentes, os inquéritos policiais deverão, 

independentemente de prévio despacho, ser encaminhados ao representante do 

Ministério Público. 

§ 3º Somente com a denúncia ou com pedido de arquivamento, ou ainda por provocação 

de interessados, é que os autos de inquérito policial serão encaminhados à apreciação 

judicial. 

 § 4º O inquérito policial, em caso de réu preso, se o representante do Ministério Público 

requerer diligência ou deixar transcorrer o prazo do artigo 46 do Código de Processo 

Penal sem nenhuma manifestação, deverá ser imediatamente concluso. 

§ 5º Na Comarca de Cuiabá e nas demais Comarcas em que o Ministério Público do 

Estado possua estrutura administrativa para tanto, os inquéritos policiais relatados ou 

por ocasião do primeiro pedido de dilação de prazo, oriundos da Polícia Judiciária Civil 

ou da Polícia Federal, serão enviados à distribuição criminal, visando ao registro de 

procedimento investigatório e prevenção do Juízo, procedendo o cartório distribuidor ao 

encaminhamento à secretaria do Juízo criminal para o qual ocorrer a distribuição, 

devendo o Gestor judiciário responsável remeter ao Ministério Público estadual os 

autos, independentemente de despacho inicial da autoridade judiciária, mediante carga. 

§ 6º No sistema informatizado, lançada a carga, constará a observação de que, a partir 

daquele momento, a tramitação do inquérito policial se dará entre o Ministério Público e 

a delegacia, nos termos dos §§ 5º e 12 deste artigo. 

§ 7º No caso de pedido de dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, a 

análise será realizada pelo representante do Ministério Público, até mesmo para 

determinar diretamente a realização de diligência à autoridade policial. 
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§ 8º Os instrumentos e objetos que acompanharem os inquéritos policiais ficarão à 

disposição do Juízo criminal, desde o momento do seu registro e distribuição pelo 

Cartório Distribuidor ou pela Vara Criminal. 

§ 9º Após a providência inicial de registro, a tramitação dos inquéritos policiais ocorrerá 

entre o Ministério Público e as Delegacias de Polícia, entre o Ministério Público e a 

Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil ou entre o Ministério Público e a 

Superintendência da Polícia Federal, conforme o caso. 

§ 10. Somente será admitida a tramitação nas Varas com competência criminal dos 

inquéritos policiais e demais peças de informação, quando houver: 

I – denúncia ou queixa; 

II – pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público; 

III – procedimento instaurado a requerimento da parte, para instruir ação penal privada 

(art. 19, CPP), quando tiver que aguardar em Juízo sua iniciativa; 

IV – comunicação d e flagrante ou qualquer outra forma de constrangimento aos 

direitos fundamentais previstos na Constituição federal; 

V – medidas cautelares, tais como busca e apreensão, seqüestro, quebra de sigilo 

bancário ou telefônico, dentre outras previstas na legislação. 

§ 11. Ocorrendo representação da autoridade policial pela decretação da prisão 

temporária, no interesse do inquérito policial já instaurado, atendendo ao princípio da 

celeridade, o pedido poderá ser encaminhado ao Juízo competente acompanhado do 

prévio parecer do Ministério Público. 

§ 12. Os inquéritos policiais que ainda estiverem em tramitação nas Varas com 

competência criminal e nos quais não tenha havido propositura de ação penal ou pedido 

de medida cautelar deverão ser remetidos ao Ministério Público para as providências 

dos itens anteriores. 

Art. 1.351. Para facilitar a reclamação depois do decurso do prazo devido ou concedido, 

os Gestores Judiciários lançarão, obrigatoriamente, no sistema, a data de vencimento 

das cargas e providenciarão o devido agendamento para cobrança dos inquéritos 

devolvidos à Polícia, salvo nas hipóteses em que a tramitação ocorrer na forma §§ 5º a 

12 do artigo 1.350, CNGC. 

Art. 1.352. As pessoas envolvidas nos fatos referidos nas peças informativas, para fins 

de certidão, serão reputadas interessadas e, nessa condição, mencionadas. 

Art. 1.353. Serão anotados no livro próprio as armas e objetos apreendidos, devendo ser 
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certificado nos autos do inquérito o recebimento desses bens. Deverão ser guardadas em 

local seguro as armas dos feitos em andamento, conforme disposto no art. 1.475 da 

CNGC. 

§ 1º É proibida a cautela de armas apreendidas. O depósito e guarda deverão ser feitos 

na forma legal, sendo recomendada, desde que possível, a remessa imediata delas ao 

Comando da Região Militar a que está vinculado (Lei 10.826/2003, Decreto 5.123/2004 

e Decreto 3.665/2000), excluídos em qualquer hipótese os “Tiros de Guerra” e 

“Delegacias do Serviço Militar”. 

§ 2º Quando da remessa de armas de fogo, acessórios ou munições ao Comando do 

Exército mais próximo (Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis), deverá ser confeccionada a 

respectiva relação e enviada por Ofício do Juízo, por Oficial de Justiça, acompanhado 

de policial militar, requisitado com antecedência. Sendo a retirada e transporte 

realizados diretamente pelo Exército, a relação das armas, acessórios ou munições será 

recibada pela autoridade responsável.  

§ 3º As armas de fogo, acessórios ou munições deverão ser embaladas e lacradas de 

forma a garantir a segurança no transporte, bem como o Ofício ser devidamente 

recibado pela autoridade competente e devolvido no Juízo pelo Oficial de Justiça 

responsável. 

§ 4º Nas comarcas em que houver seção de depósito, nos termos da Seção 20, deste 

Capítulo, as providências determinadas nos itens anteriores competirão ao respectivo 

Juiz supervisor, após comunicação do Juízo do processo acerca da definitiva 

disponibilidade das armas apreendidas. 

Art. 1.354. Decorrido o prazo para conclusão do inquérito ou para a realização de 

diligência pela autoridade policial, assim como para a manifestação do  

representante do Ministério Público ou do interessado, inclusive em procedimentos 

investigatórios, o Gestor judiciário, imediatamente, informará ao Juiz e providenciará 

ofício de cobrança dos autos, que deve ser assinado pelo Juiz, no qual fixar-se-á prazo 

exíguo. 

Art. 1.355. O representante do Ministério Público deverá ter ciência imediata da 

decisão que determinou o arquivamento dos autos de inquérito. 

Parágrafo único. O arquivamento de inquérito deverá ser anotado no livro de Registro 

de Inquéritos Policiais, devendo ser comunicados dele os Institutos de Identificação 

Estadual e Federal. 
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Art. 1.356. A remessa do inquérito ao Procurador-Geral, em caso de discordância do 

pedido de arquivamento, deverá também ser anotada no livro de Registro de Inquéritos 

e Procedimentos Investigatórios, dando-se ciência ao representante do Ministério 

Público. 

Art. 1.357. Diante do pedido de prisão, ou se estiver preso o indiciado, ou se for 

declinada a competência, com a remessa do inquérito, ou se tiver sido oferecida 

denúncia ou queixa-crime, o distribuidor e, se houver determinação do Juiz ou 

requerimento do Ministério Público, o Gestor judiciário da Vara e os demais Gestores 

da Comarca informarão os antecedentes. 
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Seção 3 – Cartas Precatórias 

 

Art. 1.358. Quando da distribuição de carta precatória criminal que tenha por objeto a 

citação ou a intimação do imputado, o Cartório Distribuidor, independente de despacho 

do Juiz e de solicitação do Juízo deprecante, certificará acerca dos antecedentes 

criminais do acusado.  

Art. 1.359. A carta precatória será instruída com as peças necessárias à boa realização 

do ato, devendo constar, sempre, o nome de todos os acusados ou querelados. 

Art. 1.360. Tendo por objeto a citação, a carta deve, obrigatoriamente, ser instruída com 

cópia reprográfica ou traslado da denúncia ou queixa-crime. Sendo o objeto o 

interrogatório, além da denúncia ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja 

instruída com a cópia do interrogatório policial. Se o objeto for inquirição de 

testemunhas, deverá, ainda, ser instruída com cópia da defesa prévia, se houver, e do 

depoimento policial. 

§ 1º Havendo mais de um réu, sendo as defesas conflitantes, será instruída também com 

cópia do interrogatório de todos, com a advertência da necessidade de nomeação de 

defensores distintos. 

§ 2º Deverá ser informado por quem foram arroladas as testemunhas, se pela acusação 

ou pela defesa, e no caso de haver mais de um réu, por qual deles. 

Art. 1.361. O prazo para a devolução da carta precatória destinada à inquirição de 

testemunhas será, necessariamente, marcado. 

Art. 1.362. Tratando-se de réu preso, observar-se-ão os prazos máximos de 10 (dez) 

dias, para Comarcas contíguas ou próximas, de 20 (vinte) dias para outras Comarcas do 

Estado ou de Estados próximos, e de 30 (trinta) dias para as dos demais Estados, com as 

variações pertinentes. 

Parágrafo único. Em caso de réu solto, os prazos referidos na norma anterior poderão 

ser dilatados dentro de limites razoáveis. 

Art. 1.363. As partes deverão ser intimadas da expedição de carta precatória para a 

inquirição de testemunhas. 

Art. 1.364. O processo prosseguirá independentemente da oportuna devolução da carta 

precatória. 

Parágrafo único. Tendo por objeto a intimação ou requisição do réu para realização de 

exame de insanidade mental, a carta deverá conter a data, horário e local do 
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agendamento do exame.  

Art. 1.365. A data da juntada da carta precatória deverá ser certificada nos autos pelo 

Gestor judiciário, que juntará ao feito apenas as peças necessárias, como a certidão da 

citação ou intimação e o termo de interrogatório ou inquirição, arquivando em pasta 

própria as demais peças.  

Art. 1.366. Devolvida a Carta Precatória depois das alegações finais e antes da 

sentença, se cumprido o ato deprecado, será dada vista às partes. Em qualquer hipótese, 

porém, a deprecata será juntada aos autos. 

Art. 1.367. É proibida a entrega de cartas precatórias criminais diretamente aos 

defensores constituídos, devendo a devolução ser feita à Comarca de origem, por 

intermédio dos meios oficiais. 

Art. 1.368. As precatórias destinadas a simples intimações que não necessitem de ser 

intruídas com peças extraídas do processo, poderão ser encaminhadas por e-mail, na 

forma do art. 396, da CNGC.  
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Seção 4 – Autuação  

 

Art. 1.369. Após a autuação, as folhas do processo deverão ser renumeradas, 

inutilizando-se a numeração do inquérito policial. 

Art. 1.370. O artigo de lei em que está incurso o réu, segundo a denúncia, deverá 

constar na capa do processo. 

Art. 1.371. Serão desapensados e arquivados os autos de recurso em sentido estrito, 

arbitramento de fiança, liberdade provisória, restituições, dentre outros já julgados, 

certificando-se o fato nos autos principais e trasladando-se para eles a decisão proferida 

nos autos incidentais. 

Art. 1.372. Para mais fácil identificação visual de situações processuais, o Gestor 

colocará no dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados:  

I – Cor preta - réu preso pelo processo, em flagrante ou por prisão cautelar. 

II – Cor azul - réu preso por outro processo. 

III – Cor vermelha - processo com prescrição próxima. 

IV – Duas tarjas pretas - processo que não pode ser retirado da secretaria ou que corre 

em sigilo. 

V – Cor amarela - réu menor de 21 anos de idade. 

VI – Cor branca - feito suspenso provisoriamente, aguardando cumprimento de 

condições, nos termos da Lei 9.099/95. 

VII – Duas tarjas azuis - feito suspenso provisoriamente, por um lapso prescricional, 

em face do que dispõe o artigo 366, do CPP, com a redação dada pela Lei 9.271/96.  

VIII – Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz Titular. 

IX – Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz Titular. 

X – Uma tarja preta e uma verde - processo executivo de pena com pedido de 

progressão de regime ou pedido de atendimento médico. 
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Seção 5 – Citação 

 

Art. 1.373. Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:  

I – A citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 396 

e ss, do Código de Processo Penal. 

II – a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao 

Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às 

Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo 

Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento 

da denúncia ou queixa-crime; 

III – a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).”  

§ 1º Do mandado de citação deverão constar os requisitos do artigo 352 do CPP, 

devendo o Gestor judiciário indicar pontos de referências para a localização do endereço 

residencial e comercial do réu. 

§ 2º O mandado será acompanhado de cópia da denúncia ou da queixa crime.  

§ 3º No mandado de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor.  

§ 4º O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do réu, 

deve mencionar se este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso 

negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar defensor.  

Art. 1.374. A citação e intimação pessoal do militar em atividade não dispensa sua 

requisição por intermédio do chefe do respectivo serviço. 

Parágrafo único. Em Cuiabá e Várzea Grande, o integrante da Polícia Militar do 

Estado será requisitado, mediante ofício, ao Comandante-Geral da Polícia Militar do 

Estado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo nos casos de réu preso. 

Art. 1.375. O dia designado para funcionário público em atividade comparecer em 

Juízo, como acusado, será notificado a ele e ao chefe de sua repartição. 
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Parágrafo único. Quando o réu for policial civil, em Cuiabá e Várzea Grande, o 

superior a ser notificado será o Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, exceto no caso de réu preso.  

Art. 1.376. Esgotados os meios disponíveis para a localização do acusado, o que deverá 

ser certificado com clareza pelo oficial de justiça, será ele citado por edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. 

§ 1º Antes de determinar a citação editalícia, o Juiz solicitará diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de estar o acusado preso em 

alguma das unidades prisionais do Estado. 

§ 2º Deverá ser certificada nos autos a afixação e provada a publicação com a  

juntada da página do jornal ou certidão do Gestor judiciário contendo todos os dados. 

§ 3º Além dos requisitos do artigo 365 do CPP, deverão constar do edital extrato da 

denúncia ou queixa e a menção dos dispositivos de lei atinentes à imputação. 
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Seção 6 – Interrogatório 

 

Art. 1.377. No interrogatório, depois de expressamente esclarecido sobre o seu direito 

de permanecer calado, sem prejuízo para a sua defesa, o réu será indagado também 

sobre sua situação econômica, sua renda e sobre os encargos financeiros e familiares. 

Art. 1.378. No caso de o réu não falar a língua nacional, o interrogatório será feito com 

auxílio de intérprete. Sendo o réu surdo, mudo ou surdo-mudo, o interrogatório destes 

se dará da seguinte forma: 

I – ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;  

II – ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;  

III – ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará 

as respostas. 

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como 

intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Será, também, consignado 

no termo respectivo se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser 

assinar o ato. 
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Seção 7 – Intimação 

 

Art. 1.379. A fim de possibilitar a intimação dos presentes, o Juiz deverá marcar a 

audiência para a inquirição das testemunhas arroladas na peça inicial logo depois do 

encerramento do interrogatório. 

Art. 1.380. Se o defensor estiver presente, a ele será, desde logo, aberta vista dos autos 

para apresentação das alegações preliminares (defesa prévia), colhendo-se o seu ciente. 

Art. 1.381. A recusa do ciente ou a prática de ato inequívoco de que decorra o 

conhecimento do ato judicial, objeto da intimação, deverá ser certificada nos autos. 

Art. 1.382. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o réu e o assistente de acusação 

deverão ser cientificados das consequências advindas do não-comparecimento de seu 

advogado. 

Art. 1.383. Será sempre pessoal a intimação do representante do Ministério Público e 

do Defensor Público ou dativo. 

§ 1º A intimação de que trata esta norma será feita mediante vista e carga dos autos, 

certificando, o Gestor judiciário, a finalidade da intimação. 

§ 2º Em caso de recusa no recebimento, o fato deverá ser certificado, fazendo-se os 

autos conclusos imediatamente.  

Art. 1.384. Os mandados de intimação poderão ser assinados pelo Gestor judiciário, 

desde que neles conste a observação de que o faz por autorização do Juiz, com 

indicação do número da respectiva Portaria autorizatória. 

Art. 1.385. A parte, independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada 

para falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido arrolada. 

Art. 1.386. A fim de que as partes fiquem desde logo intimadas, o Juiz, sempre que 

possível, despachará na própria audiência. 

Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato. 
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Seção 8 – Requisição de Pessoas Presas 

 

Art. 1.388. As requisições de réus, de testemunhas ou de informantes deverão ser feitas 

aos diretores de estabelecimentos penais ou aos delegados de polícia, respectivamente, 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, contados da data indicada para a 

realização do ato processual ou administrativo. 

Parágrafo único. A requisição será feita individualmente, oportunidade em que 

esclarecer-se-á a respeito da imputação na hipótese de ser o acusado aquele que deverá 

participar dos atos antes mencionados. 

Art. 1.389. Se houver decisão judicial que indique a periculosidade do preso, esta 

deverá constar expressamente da requisição. 

Art. 1.390. Percebendo o Juiz, a impossibilidade de formular a requisição com a 

antecedência mínima prevista no art. 1.388, da CNGC, deverá efetuar a comunicação 

com a presteza necessária para se evitar o adiamento do ato, sob o argumento da falta de 

tempo para o atendimento. 

Art. 1.391. Os Juízes observarão os termos do Decreto Estadual 450, de 29.4.2003, 

artigo 13 do Anexo Único, e utilizarão da faculdade prevista no artigo 5º do COJE, 

sempre que necessário. 
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Seção 9 – Atos do Juiz 

 

Art. 1.392. Serão sempre assinados pelo Juiz: 

I – os mandados de prisão; 

II – os contramandados; 

III – os alvarás de soltura; 

IV – os salvo-condutos; 

V – as requisições de réu preso; 

VI – as guias de recolhimento, de internação ou de tratamento; 

VII – os ofícios e alvarás para levantamento de depósito; 

VIII – ofícios dirigidos a Magistrados e demais autoridades constituídas. 

Art. 1.393. A inquirição de testemunhas e o interrogatório do acusado devem ser 

inteiramente realizados pelo Juiz, não podendo ser lido simplesmente o termo do 

inquérito policial ou o que tiver sido anulado. 

Art. 1.394. A destinação de recursos oriundos de medidas e penas de prestação 

pecuniária aplicadas pelas Varas Criminais e pelos Juizados Especiais Criminais aos 

Conselhos da Comunidade somente poderão ser utilizados para:  

I – o custeio de obras e projetos de cunho social desenvolvidos ou mantidos pelo 

Conselho da Comunidade, ou por entidades com destinação social credenciadas pelo 

Conselho da Comunidade, preferencialmente, aqueles destinados à execução penal; à 

assistência e ressocialização de presos, de condenados e de egressos do sistema 

penitenciário; à assistência às vítimas de crimes e para a prevenção da criminalidade; 

II – o pagamento de despesas relativas a programas e ações do Conselho da 

Comunidade voltados para a assistência material (alimentação e vestuário), à saúde e 

educação dos presos recolhidos nos estabelecimentos penais localizados na comarca; 

III – o pagamento de bolsa auxílio ao preso pelo trabalho por este prestado, nos termos 

da Seção I do Capítulo III da Lei de Execução Penal, em projetos ou programas 

profissionalizantes desenvolvidos pelo Conselho da Comunidade e autorizados pelo Juiz 

da Execução Penal. 

IV – o custeio das despesas administrativas do Conselho, inclusive as que envolvam o 

dispêndio com a remuneração e recolhimento de encargos sociais de seu quadro de 

auxiliares administrativos; com o pagamento de bolsa-auxílio de estágio e contratação 

de prestação de serviço técnico especializado para desenvolvimento de seus projetos e 
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programas sociais; com despesas bancárias e recolhimento de tributos devidos pelo 

Conselho; com despesas relativas à aquisição de material de expediente e bens 

permanentes, entre outras necessárias para a manutenção de seus objetivos.  

Art. 1.395. É vedada a destinação de recursos: 

I – para o custeio do Poder Judiciário, do Ministério Público ou dos órgãos da 

Administração Pública, inclusive das Polícias Civil e Militar, assim como para gastos 

com o pagamento de pessoal e aquisição de equipamentos de qualquer natureza; 

II – para promoção social dos integrantes do Conselho; 

III – para fins político-partidários; 

IV – para pagamento de qualquer espécie de remuneração aos membros, inclusive os 

Diretores, do Conselho da Comunidade.  

Art. 1.396. A supervisão do Conselho da Comunidade será exercida pelo Juiz da 

Execução.  

Parágrafo único. A atuação do Juiz encarregado da Supervisão do Conselho da 

Comunidade ficará restrita aos termos desta seção 
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Seção 10 – Defesa 

 

Art. 1.397. Quando a atuação da defesa for negligente, omissa ou defeituosa, o Juiz 

deverá nomear, em obediência à ampla defesa constitucional, outro defensor ao 

acusado.  

Art. 1.398. O réu deve ser notificado da renúncia do mandato do advogado constituído, 

a fim de que possa contratar outro. Não o fazendo no prazo assinalado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público ou dativo. 
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Seção 11 – Instrução Processual 

 

Art. 1.399. A audiência de instrução e julgamento será realizada na ordem e nos prazos 

previstos nos artigos 400 e 531 do Código de Processo Penal, observando-se, ainda, o 

disposto nos artigos 1.754 e 1.756, da CNGC.  

§ 1º Na organização da pauta de audiências, deverá ser reservado um período para os 

processos de réu preso, sendo aconselhável que, quando possível, não sejam marcadas 

audiências no período matutino, reservando-o para outras atividades jurisdicionais.  

§ 2º Apesar do disposto nesta norma, a fim de se evitar acúmulo de serviço ou a 

superação de prazos processuais, as audiências poderão ser realizadas a partir das 08 

(oito) horas, conforme autoriza o artigo 797 do CPP. 

Art. 1.400. Em audiência, será dada oportunidade às partes para, desde logo, se 

pronunciarem a respeito de testemunha não encontrada. Insistindo na inquirição ou 

requerendo a substituição, deve-se designar, imediatamente, nova data para a inquirição, 

intimando-se os presentes, devendo ser informado no ato, ou no prazo legal, se for o 

caso, o novo endereço. 

§ 1º Na designação de datas para audiências, deve-se priorizar os processos cuja 

prescrição esteja próxima. 

§ 2º Salvo inconveniência do caso concreto, a ser aferida pelo Juiz, o réu deve 

permanecer ao lado de seu Defensor na tribuna de defesa, nas audiências e sessões do 

Tribunal do Júri. 

Art. 1.401. Em qualquer fase do processo, toda vez que documento relevante for 

juntado aos autos, inclusive carta precatória, as partes devem ser intimadas para se 

pronunciar. 

Art. 1.402. Se forem requeridos apenas os antecedentes do réu, o Gestor judiciário os 

certificará ou os solicitará independentemente de determinação judicial. 

Parágrafo único. Nas solicitações de antecedentes às Varas de Execução Penal, deve-

se anotar, em destaque, os casos de réu preso e em fase de alegações finais.  

Art. 1.403. Os Juízes das Varas Criminais da Capital e do Interior poderão realizar nos 

processos de sua competência, pelo sistema de videoconferência, procedimentos 

judiciais destinados às audiências de pessoas presas, recolhidas nas Unidades Prisionais 

das Comarcas do Estado, em ambiente próprio, no Fórum da Comarca e no 

estabelecimento penal, observadas as disposições trazidas pela Lei e pela Resolução 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 467 de 703



105, do Conselho Nacional de Justiça, acrescidos das disposições dos §§ 1º e 2º, deste 

artigo. 

§ 1º O Juiz da Vara Criminal designará um funcionário do Poder Judiciário, 

preferencialmente um Oficial de Justiça plantonista, para estar presente na sala especial 

de audiência instalada no estabelecimento penal.  

§ 2º O funcionário designado terá a incumbência de providenciar para que não haja 

qualquer ameaça ou influência sobre o preso, certificando quanto a isto. Deverá ainda 

colher, na sala de audiências do estabelecimento penal, sua assinatura na cópia do termo 

de declarações e entregá-lo na secretaria competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, para ser juntado aos autos, com o termo de assentada lavrado na sala de 

audiências do Fórum.  

Art. 1.404. Antes do início da audiência, a Direção do Presídio disponibilizará dia e 

horário para que o apenado possa entrevistar-se reservadamente com seu 

Advogado/Defensor Público 

§ 1º O consentimento é dispensado para as demais audiências de instrução, assim como 

para audiências de acareação, admonitórias e de justificação, restando a escolha a cargo 

do Juiz competente, que decidirá fundamentadamente a respeito.  

§ 2º A polícia das audiências será exercida pelo Juiz da Vara competente, mesmo à 

distância.  

Art. 1.405. Se não se tratar de audiência em segredo de justiça, fica a critério do Juiz 

facultar a presença de público ou familiares do acusado na sala de audiências do Fórum, 

vedado o acesso à sala do estabelecimento penal.  

Art. 1.406. As audiências admonitórias e de justificação poderão se realizar por 

videoconferência, ainda que não se trate das hipóteses dos incisos I a IV, do Art. 185, 

§2º, do CPP. 

Art. 1.407. A polícia das audiências será exercida pelo Juiz da Vara competente, 

mesmo à distância.  

Art. 1.408. Aplicam-se, no que couber, as disposições anteriores para a oitiva de 

testemunhas por vídeoconferência, respeitadas as normas do Código de Processo Penal 

(Art. 222, §3º) e da Resolução 105, do Conselho Nacional de Justiça.  
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Seção 12 – Movimentação dos Processos 

 

Art. 1.409. O Gestor judiciário, independentemente de despacho judicial, fará a juntada 

das petições entregues na Secretaria, das certidões, das folhas de antecedentes e das 

precatórias devolvidas. 

Art. 1.410. Feita a juntada das petições, os autos serão, de imediato, levados à 

conclusão, se houver necessidade de apreciação ou de providências judiciais, pedido de 

relaxamento de prisão preventiva, de concessão de suspensão condicional da pena, 

pedido de desentranhamento de qualquer documento, petição de requerimento de vista 

dos autos fora da secretaria, assim como aquelas de cobrança de autos retirados 

anteriormente e que se encontram em poder das partes por prazo superior ao fixado. 

Art. 1.411. Nos casos em que a decisão a respeito de qualquer dessas medidas estiver na 

dependência de manifestação do Ministério Público, caberá ao Gestor judiciário abrir 

vista dos autos ao representante daquele órgão, zelando pelo cumprimento de prazo, de 

forma que, decorrido este com a indispensável cota, o processo deverá ser encaminhado 

diretamente ao Juiz. Caso contrário, o fato deverá ser comunicado ao Juiz para as 

providências cabíveis. 

Art. 1.412. Realizadas as diligências consideradas imprescindíveis, nos termos do 

artigo 404, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Gestor judiciário, 

independente de despacho judicial, abrirá vistas às partes para a apresentação das 

alegações finais, por memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.  

Parágrafo único. A determinação de prazo diverso dependerá sempre de despacho 

judicial. 

Art. 1.413. Mensalmente, o Gestor judiciário deverá revisar os processos para verificar 

se alguma diligência se encontra pendente de cumprimento, fazendo-os conclusos se o 

impulso depender do Juiz. 

Art. 1.414. Salvo se a lei permitir ou o Juiz motivadamente o determinar, nenhum 

processo, sob pena de responsabilidade do Gestor judiciário, poderá ficar sem 

movimentação na secretaria. 

Art. 1.415. O Juiz deve promover a instauração de procedimento administrativo 

cabível, se o injustificado atraso processual ocorreu por negligência do servidor. 
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Seção 13 – Sentenças 

 

Art. 1.416. Recomenda-se ao Juiz que evite a prática de considerar parte integrante de 

sua sentença o pronunciamento do Ministério Público ou o conteúdo de outra peça 

processual. 

Art. 1.417. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena é obrigatória, mesmo 

que o Juiz, desde logo, decida substituir a pena aplicada por restritiva de direito, não 

sendo recomendado especificar o estabelecimento penal do Estado onde dever-se-á 

executar a pena. 

Art. 1.418. Havendo condenação criminal de servidor público ou de profissional 

qualificado, como advogado, médico, engenheiro e outros, na sentença deve conter 

disposição expressa de que, transitada em julgado a sentença, seja feita comunicação ao 

órgão público onde o servidor é vinculado e ao órgão de classe (OAB, CRM, CREA 

etc.), respectivamente. 

Art. 1.419. Na sentença, o Juiz sempre decidirá, fundamentadamente, quanto a eventual 

direito do réu de apelar em liberdade.  

Art. 1.420. O réu e o advogado, seja constituído, dativo ou Defensor Público, devem ser 

necessariamente intimados da sentença condenatória, correndo o prazo recursal do 

último ato. 

Parágrafo único. A intimação do réu por edital, exclusiva para os casos de sentença 

condenatória, será precedida de diligência do oficial de justiça, no cumprimento do 

mandado. Do edital constarão também o nome do réu, o prazo do edital e para eventual 

recurso, as disposições de lei e as penas aplicadas, o regime de cumprimento e a 

transcrição da parte dispositiva da sentença.  

Art. 1.421. No ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da 

sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo com 

o art. 578 e parágrafos, do CPP.  

Parágrafo único. Cabe à secretaria do Juízo, no momento da expedição do mandado de 

intimação da sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado para o 

réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória.  

Art. 1.422. O trânsito em julgado da sentença será certificado separadamente para o 

Ministério Público, ao assistente da acusação, ao defensor e ao réu. 
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Seção 14 – Ordens de Soltura e de Prisão e Transferência e Remoção de Presos 

 

Art. 1.423. Ninguém será recolhido em qualquer estabelecimento penitenciário e/ou 

prisional do Estado desacompanhado da competente guia de recolhimento, ou mandado 

de prisão, conforme o caso, ficando passível de responsabilidade criminal a autoridade 

que receber o preso sem a observância dessa formalidade. 

Art. 1.424. O Alvará e mandados de prisão serão imediatamente expedidos após a 

respectiva decisão.  

Parágrafo único. Em sendo revogada a ordem de prisão, todos os mandados devem ser 

recolhidos, fazendo-se as necessárias comunicações. 

Art. 1.425. O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório 

ou condenado será também responsável pela expedição e cumprimento do respectivo 

alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas.  

Parágrafo único. O Tribunal poderá delegar ao juízo de primeiro grau o cumprimento 

de decisão determinando a soltura, caso em que a comunicação será feita imediatamente 

após a decisão, a fim de possibilitar a observação do prazo previsto no art. 1.425, da 

CNGC.  

Art. 1.426. Nos alvarás de soltura deverão ser consignadas as seguintes indicações: 

I – nome, filiação; 

II – número do respectivo RG; 

III – data da prisão, esclarecendo se esta se deu em flagrante, preventivamente ou em 

virtude de sentença condenatória;  

IV – se houve condenação, a pena que foi imposta; 

V –  natureza da infração penal; 

VI – motivo de soltura; 

VII – a cláusula se por outro motivo não estiver preso.  

Art. 1.427. Além das formalidades legais e outras que o Juiz instituir, os alvarás de 

soltura deverão conter a numeração anual por ordem crescente e ininterrupta de 

expedição, a indicação do reconhecimento da firma do Juiz pelo Gestor judiciário e o 

número do telefone para confirmação, e só poderão ser encaminhados ao 

estabelecimento penal através de oficial de justiça, que receberá o documento mediante 

recibo exarado nos autos do processo, exceto nas Comarcas onde a distribuição dos 
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mandados e alvarás for realizada por meio da central de mandados, a qual compete o 

rigoroso controle. 

§ 1º Ao receber o alvará de soltura, o agente responsável pela custódia do liberando 

deverá, no caso de dúvida, exigir a identificação pessoal do oficial de justiça, e em 

qualquer caso confirmar a expedição da ordem, mantendo imediatamente contato 

telefônico com o Gestor judiciário ou com o próprio Juiz, somente efetuando a soltura 

se confirmada a expedição do alvará, constituindo irregularidade grave a liberação de 

custodiados sem a observância dessas formalidades. 

§ 2º O preso em favor do qual for expedido o alvará de soltura será colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso em flagrante por outro crime ou 

houver mandado de prisão expedido em seu desfavor, após a consulta ao sistema de 

informação criminal do respectivo tribunal e ao sistema nacional. Ainda que outros 

motivos justifiquem a manutenção da prisão, conforme disposto anteriormente, o alvará 

de soltura deverá ser expedido e apresentado pelo oficial de justiça diretamente à 

autoridade administrativa responsável pela custódia, para baixa nos registros 

competentes em relação ao processo ou inquérito a que se refere o alvará.  

§ 3º O oficial de justiça deverá certificar a data, local e horário do cumprimento do 

alvará de soltura, o estabelecimento prisional e o respectivo diretor, bem como se 

resultou ou não na soltura do preso e as razões que eventualmente justificaram a 

manutenção da prisão.  

§ 4º O cumprimento do alvará de soltura é ato que envolve o juízo prolator da decisão e 

a autoridade administrativa responsável pela custódia, não estando submetido à 

jurisdição, condições ou procedimentos de qualquer outro órgão judiciário ou 

administrativo, ressalvada as hipóteses dos artigos 1.427, § 6º e 1.425, parágrafo único, 

da CNGC.  

§ 5º O cumprimento de alvará de soltura de preso custodiado em Estados diversos 

deverá ser feito pelo meio mais expedito.  

§ 6º Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias após a decisão que determinou a soltura, o 

processo deverá ser concluso ao juiz para verificação do cumprimento do alvará de 

soltura. 

§ 7º O não cumprimento do alvará de soltura na forma e no prazo será oficiado pelo juiz 

do processo à Corregedoria Geral da Justiça, inclusive do juízo deprecado, quando for o 
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caso, para apuração de eventual falta disciplinar e adoção de medidas preventivas, e ao 

Ministério Público, para apuração de responsabilidade criminal.  

§ 8º A Corregedoria deverá manter registro em relação aos alvarás de soltura não 

cumpridos na forma e nos prazos previstos na presente resolução, para informação ao 

Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário – DMF, quando solicitada.  

Art. 1.428. Os alvarás de soltura serão expedidos em quatro vias, uma das quais ficará 

nos autos e as demais serão entregues ao oficial de justiça, destinando-se uma ao preso 

liberado, outra ao carcereiro, e a última para lançamento da certidão do Oficial de 

Justiça, que a devolverá para juntada aos autos respectivos. Sendo o caso, será ainda 

comunicada, por ofício, à Vara de Execuções Penais competente.  

Art. 1.429. Quando o alvará de soltura for cumprido por Carta Precatória esta será 

instruída com certidão do distribuidor local, e, havendo alguma incidência, com certidão 

da secretaria por onde tramitar o respectivo feito, visando verificar se há outra ordem de 

prisão na comarca 

Art. 1.430. Os mandados de prisão, desde que adotados meios seguros, poderão ser 

transmitidos via fax, internet ou qualquer outro meio eletrônico. 

Art. 1.431. Toda a ordem de prisão, qualquer que seja a sua natureza, oriunda de Juízo 

de outro Estado, somente poderá ser cumprida mediante carta precatória, que se revele 

devidamente instruída com o mandado e cópia da decisão escrita da autoridade 

judiciária deprecante. 

Art. 1.432. A autoridade judiciária que receber por ofício pedido de prisão de pessoa no 

território de sua comarca, deverá em regra devolver o ofício, solicitando ao Juízo que 

decretou a prisão a remessa do mandado de prisão via carta precatória, inclusive com 

cópia do próprio mandado e da decisão ou sentença que decretou a prisão.  

§ 1º Na hipótese da ordem de prisão vir com cláusula de urgência e/ou com informação 

precisa acerca da localização da pessoa a ser presa, deverá o Juiz realizar, de imediato, 

contato telefônico ou por outro meio igualmente rápido, para certificar-se sobre a 

expedição da ordem de prisão e sobre sua vigência, e, se houver a confirmação, deverá 

solicitar no mesmo contato o envio da respectiva carta precatória, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de determinar incontinenti o cumprimento do mandado de 

prisão. 

§ 2º Na mesma situação do parágrafo anterior, caso o recebimento do Ofício e do 

mandado de prisão ocorrer em Plantão Judiciário, não se obtendo êxito no contato 
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imediato com o Juízo expedidor da ordem de prisão, deverá o Juiz determinar o 

imediato cumprimento do mandado de prisão, sem prejuízo de persistir nas tentativas de 

contato com o Juízo da prisão.  

§ 3º Se frustradas todas as tentativas perpetradas pelo Juiz Plantonista, deverá este 

determinar que o fato da prisão, caso esta venha a ocorrer ainda no Plantão Judiciário, e 

da frustração nas tentativas de contato com o Juízo expedidor da ordem, sejam levados 

ao conhecimento do Juízo da Vara de Cartas Precatórias ou com competência para tal, 

no primeiro dia útil imediato, cabendo ao Juízo competente em receber, processar e 

cumprir a eventual carta precatória, bem como solicitar com urgência, via fax ou 

telefone, do Juízo da prisão a expedição e remessa da carta precatória para formalização 

processual da prisão, no mesmo prazo de cinco (05) dias, sob pena de presumir-se o 

desinteresse na manutenção da prisão.  

§ 4º A comunicação do Juízo de Plantão ao Juízo da eventual carta precatória, com 

todos os documentos que a instruem, será autuada neste último Juízo como simples 

Solicitação de Providências, apenas com registro do número de protocolo do 

documento, e, caso não remetida a carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias, o Gestor 

judiciário certificará e fará conclusos os autos da Solicitação de Providências para que o 

Juiz determine a imediata soltura do preso.  

§ 5º O mesmo procedimento dos parágrafos acima deverá ser adotado pelo Juiz que 

receber da Autoridade Policial comunicação de cumprimento de mandado de prisão, no 

caso da Autoridade Policial informar que o mandado lhe foi remetido diretamente por 

Juízo ou por Autoridade Policial de jurisdição diversa, sem prejuízo de verificar se 

consta distribuída na comarca carta precatória que tenha por objeto o cumprimento do 

mesmo mandado de prisão.  

§ 6º Compete ao juízo da Vara de Cartas Precatórias ou com competência para tal, o 

cumprimento dos mandados de prisão e de alvarás de soltura mediante carta precatória.  

§ 7º Desnecessário o cumprimento do mandado de prisão, via carta precatória, nos casos 

em que o ato de constrição for extraído do Banco Nacional de Mandado de Prisão – 

BNMP, fato este que deverá ser certificado nos autos e remetido à conclusão.  

Art. 1.433. A Autoridade Policial que receber, seja ou não através da atividade da 

Polícia Interestadual, cópia ou original de mandado de prisão oriundo de Juízo diverso 

daquele em que exerce sua atividade policial, deverá, se o mandado vier com cláusula 

de urgência e/ou com a indicação clara e precisa do endereço da pessoa a ser presa, 
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realizar, de imediato, contato telefônico ou por outro meio igualmente rápido, para 

certificar-se sobre a expedição da ordem de prisão e sobre sua vigência, e, se houver a 

confirmação, deverá solicitar e recomendar no mesmo contato o envio da respectiva 

carta precatória, via Juízo que decretou a prisão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

alertando o emitente do mandado de prisão que se não for enviada a carta precatória 

neste prazo o preso será posto em liberdade incondicionalmente, sem prejuízo de 

determinar incontinenti o cumprimento do mandado de prisão.  

Parágrafo único. Nos casos de mandado de prisão com cláusula de urgência e/ou 

indicação exata do endereço da pessoa a ser presa, obtido sucesso na prisão, deverá a 

Autoridade Policial fazer a imediata comunicação ao Juízo onde estiver vinculada sua 

atividade policial, seja ou não no Plantão Judiciário, em procedimento idêntico ao da 

prisão em flagrante delito, relatando circunstanciadamente ao Juízo o cumprimento do 

disposto no caput deste artigo. 

Art. 1.434. Comunicado ao Juízo expedidor da ordem e se não deprecada a prisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, será efetivado arquivamento do autuado, por reputar-se com a 

omissão, estar a prisão desprovida de interesse legal, cientificando-se à origem. 

Art. 1.435. Todas as comunicações realizadas, conforme as disposições anteriores, 

serão devidamente lançadas no autuado pelo Gestor judiciário, especialmente a data, o 

horário, o nome e a função que exerce, junto ao Juízo de onde emanou o ofício ou o 

mandado de prisão, da pessoa que o atendeu. 

Art. 1.436. O Gestor judiciário, ao efetuar as comunicações previstas nos itens 

anteriores, esclarecerá a existência do prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 1.437. Toda ordem de prisão expedida por autoridade judiciária de Mato Grosso 

deverá ser feita mediante carta precatória, instruindo-a com o mandado e cópia da 

decisão. 

§ 1º Na hipótese de não ser conhecido precedentemente o paradeiro do indiciado ou do 

imputado que teve a prisão decretada, deve ser remetido mandado para a Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca e, por ofício, à Delegacia de Capturas (POLINTER), na 

Capital deste Estado, bem como para os locais onde possivelmente possa ser 

encontrado.  

§ 2º Não tendo qualquer finalidade, fica vedada a prática de remessa de cópia de 

mandados de prisão à Corregedoria-Geral da Justiça. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 476 de 703



Art. 1.438. Salvo situações excepcionais, a critério e sob responsabilidade exclusiva da 

SEJUDH, nenhum preso será transferido ou removido, para fora do Estado de Mato 

Grosso, sem que haja precedentemente a anuência do respectivo Juízo de origem e de 

destino. 

Parágrafo único. Em todas as hipóteses de transferência de presos, deverá a SEJUDH 

comunicar ambos os Juízos, de origem e de destino, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas.  

Art. 1.439. Toda transferência ou recebimento de presos condenados, de quaisquer 

Unidades Prisionais, deste Estado ou não, será autorizada somente se acompanhada da 

remessa dos respectivos autos de Processo Executivo de Pena ao Juízo destinatário. * 

§ 1º A entrada do preso condenado no Sistema Prisional deverá ser imediatamente 

comunicada ao Juízo competente, para controle do recebimento do Processo Executivo 

de Pena respectivo na Secretaria.  

§ 2º Os Processos Executivos de Pena que forem remetidos a outros Juízos serão 

entregues sob carga a pessoa especialmente designada pela Superintendência de Gestão 

de Cadeias ou de Penitenciárias da SEJUSP, que ficará responsável pelo transporte e 

entrega dos autos no destino, na mesma data em que o preso for recambiado.  

Art. 1.440. Os magistrados que pretenderem remover presos, provisórios ou 

condenados, para estabelecimento prisional localizado em outra comarca do Estado, 

primeiramente deverão solicitar atestado de vaga à SEJUDH (Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos), na forma disposta na Seção 37, capítulo 7, desta CNGC. 

Com o atestado de vaga, o Juízo destinatário será comunicado e só poderá recusar a 

transferência por motivo imperioso e relevante, mediante decisão escrita, fundamentada 

e instruída com documentos que possam justificá-la, no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 1º Havendo pedido de urgência, devidamente justificado pelo juízo solicitante, o Juiz 

destinatário deverá responder à solicitação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Decorrido o prazo sem que a consulta seja respondida, a transferência poderá 

efetivar-se sem a concordância.  

§ 2º Não sendo respondida a consulta em dez dias, e havendo urgência, a transferência 

poderá efetivar-se sem a concordância. 

§ 3º As providências previstas no art. 1.440, da CNGC, que deverão ser adotadas para 

transferência ou remoção de presos, provisórios ou condenados, dentro do Estado do 

Mato Grosso, independem da expedição de carta precatória. As solicitações deverão ser 
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encaminhadas diretamente à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos) e ao Juízo destinatário. 

§ 4º Independem de anuência do juízo destinatário as transferências dos reeducandos 

que estiverem cumprindo pena em regime semiaberto e aberto.  

Art. 1.441. Sempre que a secretaria comunicar a anuência do Juízo para recebimento de 

presos condenados deverá informar que o preso só será aceito na Unidade Prisional e 

judiciária respectiva, se acompanhado do Processo Executivo de Pena.  

Parágrafo único. Em caso de excepcionalidade ou urgência na transferência de pessoa 

reclusa, a entrega do Processo Executivo de Pena na secretaria poderá ser prorrogada, 

no máximo, até o primeiro dia útil após a transferência.  

Art. 1.442. O Estado priorizará a permanência do preso na comarca em que tem 

familiares, excetuando apenas situações de perigo à ordem pública ou à segurança do 

próprio preso.  

Parágrafo único. O preso que tenha sido condenado em comarca diversa daquela em 

que reside sua família poderá ser transferido para essa, desde que comprovados os 

vínculos familiares e a residência nela, observando o disposto no art. 1440 da CNGC.  

Art. 1.443. O Juiz que proferir sentença condenatória, ao tempo em que determinar a 

intimação pessoal do réu, deverá comunicar, também, ao Diretor da Unidade Prisional 

que o custodia.  

Parágrafo único. O Diretor da Unidade Prisional deverá anotar a sentença nos registros 

do preso, informar sobre a existência de outros processos pendentes, se houver, e 

providenciar a transferência do preso para local apropriado, se for o caso.  

Art. 1.444. Os Juízes, em condições ordinárias, encaminharão à autoridade responsável 

as requisições de transferência ou remoção de presos, com prazo suficiente, de acordo 

com as condições da comarca, possibilitando ao Sistema Prisional a realização da 

operação com razoável segurança.  

Art. 1.445. A prisão civil não tem conotação penal, pois efeito de pretensão civil. 

Diante do disposto no artigo 201 da Lei 7.210/84, considerando que as pessoas sujeitas 

à prisão civil não podem ser recolhidas a celas comuns, em companhia de criminosos 

comuns, ser também vedada a transformação em prisão domiciliar ou em liberdade 

vigiada e, ainda, diante do disposto no artigo 295 do CPP, fica recomendado aos 

magistrados mato-grossenses observar em suas decisões estas disposições legais, para 

não se subtrair do caráter constritivo da prisão civil à sua real utilidade.  
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Art. 1.446. A desobediência a qualquer das determinações desta Seção acarretará a 

punição administrativa dos servidores responsáveis, sem prejuízo da responsabilização 

criminal correspondente.  

Parágrafo único. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, o Conselho da 

Comunidade, o Conselho Penitenciário ou qualquer cidadão poderá, constatando 

qualquer irregularidade, comunicar imediatamente às autoridades competentes.  

Art. 1.447. Fica determinado aos Juízes corregedores das Unidades Prisionais do 

Estado que relatem, mensalmente, situações que estejam em desacordo com este 

Provimento, para as providências legais.  

Art. 1.448. As comunicações dos atos processuais ao indiciado, réu ou condenado preso 

serão realizadas por oficial de justiça diretamente no estabelecimento onde custodiado, 

dispensada a requisição para a formalização de tais atos em juízo.  
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Seção 15 – Do Sistema Integrado de Mandado de Prisão - SIMP 

 

Art. 1.449. O Sistema Integrado de Mandado de Prisão – SIMP funcionará em todas as 

Varas Criminais, Tribunal do Júri e Juizados Especiais Criminais de Cuiabá e Várzea 

Grande.  

§ 1º Nos mandados de prisão expedidos deverá constar a data de sua validade, que será 

vinculada ao prazo prescricional previsto para o crime, conforme dispõe o Artigo 109, 

do Código Penal.  

§ 2º Ao procederem correição em suas Secretarias, os magistrados deverão averiguar as 

ordens de prisão de processos arquivados provisoriamente e, não sendo caso de 

arquivamento definitivo por extinção de punibilidade, deverão fazer inserir no SIMP os 

dados respectivos, informando a providência no relatório de correição.  

§ 3º O prazo para inserção de todos os mandados de prisão pendentes nas Comarcas em 

que o acesso ao sistema esteja disponibilizado é de 01 (um) ano, contado da publicação 

desta norma.  

Art. 1.450. O sistema será de utilização obrigatória e disponibilizado no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

Art. 1.451. O acesso ao sistema será feito por meio de login (usuário), senha e 

certificado digital do magistrado que ordenar a prisão.  

Art. 1.452. Excepcionalmente poderá ser emitido mandado de prisão pelo modo 

convencional, sendo que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas deverá ser inserido no 

SIMP.  
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Seção 16 – Comunicações pela Secretaria 

 

Art. 1.453. Caberá ao Gestor judiciário providenciar ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, bem como ao correspondente no âmbito 

federal e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações:  

I – o arquivamento do inquérito policial; 

II – a decisão de recebimento da denúncia ou da queixa-crime e eventual aditamento 

destas; 

III – o trânsito em julgado da decisão de extinção da punibilidade, de condenação ou de 

absolvição; 

IV – a extinção da pena com decisão transitada em julgado. 

§ 1º Na comunicação de que trata este artigo, deverá, obrigatoriamente, ser mencionado 

no respectivo ofício: 

I - IDENTIFICAÇÃO: número do inquérito policial (do Distribuidor Criminal Judicial 

e/ou do Sistema APOLO e da Delegacia de Origem) e Delegacia instauradora, número 

do processo criminal, data da sentença, do seu trânsito em julgado, dispositivo legal 

violado, bem como a pena aplicada; 

II - EXCLUSÃO: para os casos de decisão de arquivamento de inquérito policial, ou de 

não-oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, e, ainda, nos casos de prolação 

de sentenças absolutórias e de extinção de punibilidade; 

III - INCLUSÃO: para o registro inicial dos indiciados em inquérito policial e dos réus 

denunciados nas ações penais, assim como, para as situações que representem alguma 

alteração nos dados do processo, como o trânsito em julgado das sentenças 

condenatórias e posteriores ocorrências durante o cumprimento da pena, tais como, 

concessão de suspensão condicional da pena, livramento condicional, progressão e 

regressão de regime prisional, fugas etc. 

§ 2º Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício ou 

mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, se houver, nos 

termos do § 2º do art. 1499 da CNGC, certificando isso nos autos. 

Art. 1.454. Também será comunicado ao Cartório Distribuidor, certificando-se nos 

respectivos autos, pelo Gestor judiciário: 
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I - revogação da suspensão condicional da pena; 

II - incidentes processuais como a conversão da pena.  

Art. 1.455. Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 

15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, 

da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a 

pena ou a punibilidade do condenado.  

Art. 1.456. Constarão da comunicação antes referida, além da completa qualificação do 

condenado, dados a respeito do título de eleitor, classificação do crime e a data da 

sentença e de seu trânsito em julgado. 
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Seção 17 –  Certidão de Antecedentes Criminais  

 

Art. 1.457. Além dos dados elementares do interessado, indiciado ou imputado, para a 

requisição de folhas de antecedentes criminais, deverão estar explicitados o número de 

identidade e o órgão expedidor da respectiva carteira de identidade. 

§ 1º A requisição será efetuada junto ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e bem assim do Estado de origem, de residência do indiciado ou réu, sempre no 

curso do inquérito policial ou no momento do recebimento da denúncia ou da queixa-

crime, e para cada um deles será confeccionada a respectiva requisição. 

§ 2º Tratando-se de requisições judiciais, a certidão deverá esclarecer a respeito da data 

do fato, do recebimento da peça acusatória, com a capitulação legal, devendo constar, 

ainda, os termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição (o dispositivo legal), a data da irrecorribilidade da sentença 

respectiva, ou, se for o caso, a data da extinção de punibilidade, ou, de forma detalhada 

para fins de reincidência, a data do cumprimento ou da extinção da pena aplicada, 

vedado o uso de mero extrato de processos em tramitação.  

Art. 1.458. As informações solicitadas à Superintendência do Sistema Prisional deverão 

ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, e, no caso de indiciado ou réu preso, 

serão requisitadas para atendimento imediato e em caráter de urgência. 

Parágrafo único. O não-atendimento e a inobservância dos prazos estabelecidos nesta 

norma deverá ser objeto de providências legais pelo Juiz, tais como a requisição de 

Termo Circunstanciado por crime de desobediência (artigo 330 do CP), a reclamação 

administrativa perante o superior hierárquico da autoridade requisitada ou outra medida 

tendente a suprir a omissão. 
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Seção 18 – Certidões de Processo Criminais para Efeitos Civis 

 

Art. 1.459. Salvo requerimento da parte ou requisição judicial ou outra hipótese 

expressa em lei, as certidões criminais serão expedidas com a observação “nada consta 

para efeitos civis”, nos seguintes casos:  

I - distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não 

houver sentença condenatória transitada em julgado;  

II - indiciado não denunciado; 

III - não-recebimento de denúncia ou queixa-crime; 

IV - trancamento da ação penal; 

V - extinção da punibilidade ou da pena; 

VI - absolvição; 

VII - impronúncia; 

VIII - condenação com suspensão condicional da pena não revogada; 

IX - reabilitação não revogada; 

X - condenação à pena pecuniária, infligida isoladamente, ou à pena restritiva de 

direitos, não convertidas; porém será positiva a informação, tratando-se de pena 

restritiva de direito que implique na proibição de habilitação ou autorização para 

conduzir veículos, aeronaves ou ofício que exija habilitação especial, de licença ou de 

autorização do Poder Público e a certidão se destinar a um desses fins específicos; 

XI - pedido de explicações em Juízo, interpelação, justificação e peças informativas. 

§ 1º Revogado o sursis ou no caso da conversão da pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade, a certidão será positiva, exigindo assim que o Juízo Criminal 

competente comunique ao distribuidor, com a máxima urgência. 

§ 2º Em nenhuma hipótese, para efeitos judiciais, o Juiz aceitará a certidão negativa 

com a observação “para efeitos civis”. 

Art. 1.460. A expedição de certidões para fins criminais aos indiciados ou imputados 

pobres importará gratuidade.  

Art. 1.461. No caso de homonímia, não dispondo a comarca de informação suficiente, 

referente ao indiciado ou imputado indicado nos autos, será fornecido certidão negativa 

de distribuição, sempre que o interessado declare de próprio punho, se possível, e sob as 

penas da Lei não ser ela a pessoa que figura nos autos, sendo, na realidade, seu 

homônimo.  
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§ 1º Serão arquivadas as certidões positiva e original da mencionada declaração. 

§ 2º A certidão de que trata o item anterior será fornecida, em qualquer caso, constando 

dela a seguinte advertência: “fornecida mediante declaração do interessado de que é 

homônimo do indiciado ou imputado”. 

Art. 1.462. Fica instituido e disponibilizado ao público o serviço de emissão eletrônica 

e gratuita de certidões negativas cíveis e criminais, no âmbito da primeira instância do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br.  

§ 1º A pesquisa de distribuição de processos ativos será realizada como informado no 

campo “Nome”, sem abreviações e sem preposições, e no campo do documento 

cadastral – CPF, sendo emitida apenas uma única certidão, baseada nos sistemas 

informatizados utilizados na primeira instância.  

§ 2º A Certidão on line equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelas 

Unidades Distribuidoras das Comarcas da Capital e Interior, desde que seguidos os 

procedimentos de validação e autenticação. 

Art. 1.463. A certidão de distribuição emitida on line terá validade de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data de sua emissão, bem como conterá um código 

alfanúmerico para conferência de sua autenticidade.  

Parágrafo único. A certidão ficará disponível para consulta de autenticidade por até 3 

(três) meses, a partir da data de sua emissão. Após este período, a certidão ficará 

armazenada em bases de dados apenas para fins de estatística do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.464. A emissão da certidão on-line apenas ocorrerá se não for constatado pelo 

sistema informatizado nenhum registro em desfavor do interessado, e, cuja busca resulte 

expressamente na locução "NADA CONSTA".  

§ 1º As certidões que por qualquer motivo não forem expedidas de forma on line, 

deverão ser emitidas nas unidades distribuidoras competentes, durante o expediente 

forense  

§ 2º Não serão impeditivos para a expedição da certidão on line:  

I - Inquérito Policial, antes do recebimento da denúncia; 

II - Processos e/ou procedimentos referentes à Infância e Juventude; 

III - Incidentes Processuais, salvo Embargos de Terceiros em processo de execução; 

IV - Procedimentos Administrativos; 

V - Termos Circunstanciados. 
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§ 3º Serão impeditivos para a expedição da certidão on line:  

I - Processos que tramitam em segredo de justiça; 

II - Ocorrência de homônimos, quando houver convergência de CPF, ou quando o 

autuado apresentar documento nulo 

Art. 1.465. Os dados cadastrais necessários à emissão da certidão negativa serão 

fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário e do 

interessado a sua conferência. 

Parágrafo único. As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on line deverão, 

como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ainda, verificar se os documentos 

pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados. 

Art. 1.466. As secretarias e Juizados Criminais, para instrução processual, poderão 

extrair do sistema informatizado o relatório de antecedentes criminais sem a 

necessidade de solicitação de certidão à Central de Distribuição, tornando desnecessária 

a utilização do selo de autenticidade.  

§ 1º Para as requisições de antecedentes criminais oriundas de outros Estados será 

extraído do sistema informatizado o relatório de antecedentes pela Central de 

Distribuição.  

§ 2º As certidões de antecedentes criminais solicitadas pelas partes ou terceiros, 

continuarão sendo expedidas pela Central de Distribuição com o selo de autenticidade.  

§ 3º As Certidões urgentes serão entregues no mesmo dia ou no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas; nas demais certidões o prazo de entrega será de 5 (cinco) dias.  
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Seção 19 – Fiança Criminal 

 

Art. 1.467. Os valores de fianças criminais arbitrados por magistrados nos autos de 

prisão em flagrante, inquéritos policiais ou processos a ele submetidos deverão ser 

recolhidos, fora do expediente bancário, por meio de guia própria (boleto bancário), 

depositado judicialmente na conta SISCONDJ. 

§ 1º Na impossibilidade de guia de depósito (boleto bancário) para  recolhimento do 

valor da fiança criminal judicialmente arbitrada fora do expediente bancário, seja por 

não funcionamento do sistema informatizado, por indisponibilidade do serviço, por 

inexistência na sede de juízo de agência bancária apta a efetuar o documento ou por 

limitações legais (Lei nº 9289/96 e Lei nº 12.099/09), deverá o gestor judiciário ou 

funcionário de plantão judiciário, procedendo na norma prevista do art. 329 CPC, fazer 

a expressa vinvulação do valor recebido com o auto de prisão em flagrante, inquérito ou 

processo, em livro específico, para cada afiançado, obrigando-se o mesmo serventuário 

a providenciar o respectivo depósito do valor no primeiro dia útil seguinte, mediante a 

comprovação da providência em livro e nos autos próprios. 

§ 2º Os pedidos de fiança ou o exame de ofício a respeito independem de prévia 

audiência do Ministério Público. 

Art. 1.468. Ao Protocolo e à Central de Distribuição ficam vedados o recebimento de 

valores de Fiança em espécie encaminhados com o flagrante, cabendo às Delegacias o 

depósito judicial na conta SISCONDJ e a juntada das guias nos autos. Os termos devem 

ser registrados e lavrados em livro próprio, nos termos do art. 449, da CNGC.  

Art. 1.469. Recebida ou não a denúncia, o Juízo competente determinará, se o depósito 

já não estiver na Conta Judicial Única, à instituição bancária depositária da fiança, ainda 

que prestada no inquérito, que o valor seja imediatamente transferido para a Conta 

Judicial Única, sob pena de desobediência (artigo 330 do CP), assinalando prazo não 

superior a 10 (dez) dias. 

Art. 1.470. Devem ser anotados, pela secretaria, todos os depósitos feitos, inclusive os 

prestados na delegacia de polícia, mantendo controle permanente e anotando-se 

eventuais levantamentos. 

Art. 1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção da 

punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação da fiança, a 

Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão específica para tomada das 
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providências necessárias pelo Juiz, no sentido de ser estipulada a destinação da fiança, 

evitando-se que tais importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do 

Juízo. 

§ 1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus sucessores no caso 

de absolvição ou extinção da punibilidade por qualquer motivo, salvo nas hipóteses em 

que seja imposta uma destinação específica à fiança como condição de suspensão 

condiconal do processo ou transação penal. 

§ 2º No caso de condenação, deduzidas as custas processuais e o montante devido à 

vítima, se for o caso, será devolvido ao sentenciado o saldo remanescente, se houver e 

se não tiver decretada a quebra ou perda da fiança. 
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Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos 

 

Art. 1.472. As armas, instrumentos e objetos integrantes dos procedimentos 

inquisitoriais acompanharão os autos ao Juízo competente, com descritivo claro e 

preciso sobre cada coisa apreendida no processo, já juntado ou para a juntada posterior 

nos autos do procedimento onde ocorreu a apreensão, seja Inquérito, Ação Penal ou 

outro procedimento qualquer, bem como com certidão ou informação da remessa e do 

respectivo recebimento pelo Juízo destinatário.  

§ 1º Não serão recebidas pelo Juízo destinatário as armas ou outras coisas apreendidas, 

se não enviadas na forma da norma anterior pela autoridade.  

§ 2º Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos 

que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor 

judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de requerimento.  

§ 3º Caberá aos Gestores Judiciais de cada Vara/Escrivania, devidamente designados 

pelos magistrados dos respectivos Juízos, o registro dos bens apreendidos no Sistema 

Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) conforme dispõe a Resolução 63, de 13 de 

dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça, enquanto o Sistema de Bens 

Apreendidos do TJMT não estiver a ele interligado 

Art. 1.473. No caso de comarca com mais de um Juiz, havendo diversidade entre o Juiz 

destinatário e o Juiz Diretor do Fórum, serão as armas e demais coisas apreendidas 

encaminhadas a este último, na qualidade de responsável pela Seção de Depósito do 

Fórum, com memorial descritivo das armas e outros objetos enviados, juntando-se nos 

autos a cópia deste memorial com o respectivo recibo da Direção do Fórum.  

Parágrafo único. O inquérito policial, termo circunstanciado, ato infracional ou 

qualquer documento acompanhado de armas ou objetos apreendidos, deverão ser 

encaminhados pela Delegacia de Polícia diretamente à Central de Administração ou ao 

Setor de Depósito de Armas, Objetos e Bens Apreendidos.  

Art. 1.474. As armas, instrumentos e objetos mencionados serão etiquetados, devendo 

constar:  

I – a Vara à qual foram distribuídos; 

II – o número dos autos do processo-crime; 

III – o nome do imputado e da vítima (se constantes); 

 IV – a unidade policial de origem e o número dos autos de investigação do Registro do 
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Distribuidor e da Delegacia de Origem. 

Art. 1.475. Nas Varas Criminais, todas as armas, instrumentos e objetos serão 

recolhidos na Seção de Depósito, sob a responsabilidade do Juiz Diretor do Foro, 

inclusive as armas ou outras coisas apreendidas nos Juizados Especiais Criminais.  

Art. 1.476. Na Seção de Depósito, será feito o cadastro rápido da ação no sistema 

informatizado Apolo e o registro no Sistema Nacional de Bens Apreendidos - SNBA, 

conforme dispõe a Resolução 63 do CNJ, no endereço 

https://www.cnj.jus.br/corporativo ou pelo site do CNJ no link sistemas. O responsável 

pelo cadastramento dos dados no site do Conselho Nacional de Justiça deverá solicitar 

seu acesso ao sistema por ofício ao Corregedor Geral de Justiça, no e-mail 

sistemas.cnj@tjmt.jus.br. 

§ 1º As armas, objetos e bens apreendidos serão classificados, registrados em livro 

próprio e lançados no sistema informatizado de acompanhamento processual no 

andamento “509 – Certidão de Registro”. A certidão deverá ser impressa e anexada à 

ação remetendo-se ao Cartório Distribuidor para finalização do cadastro, distribuição e 

posterior remessa à secretaria da Vara.  

§ 2º O Livro de Registros de Armas, Objetos e Bens Apreendidos existente na 

Secretaria deverá ser encerrado e encaminhado ao Setor de Depósito, juntamente com as 

armas e objetos registrados neste livro, devidamente relacionados. O Setor de Depósito 

procederá à abertura de um novo livro de Registro de Armas, Objetos e Bens 

Apreendidos. Só deverão ser remetidas à Seção de Depósito as armas, objetos e bens de 

processos que estejam em tramitação.  

Art. 1.477. Os Juízes, ao solicitarem as armas, instrumentos e os objetos relacionados 

com os feitos que presidem, salvo em casos justificados, como por exemplo em 

processos com réus presos, observarão o prazo de 05 (cinco) dias e, ao devolvê-los à 

seção, anotarão também no respectivo livro a data e horário. 

Art. 1.478. Quando existirem armas, instrumentos e objetos depositados, o Juiz do 

processo crime comunicará o trânsito em julgado da sentença e solicitará ao Juiz 

Supervisor da Seção de Depósito de Armas as providências legais cabíveis, tais como 

remessa, destruição, restituição, baixa nos livros de registros e a baixa dos registros 

lançados no site do Conselho Nacional de Justiça.  

Art. 1.479. Observado o disposto nos artigos 119, 122, 123 e 124 da Lei Instrumental 

Penal, somente as armas de fogo, qualquer que seja o tipo,serão encaminhadas, após a 
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elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e 

eventual notificação do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados no 

processo judicial, com urgência à Unidadedo Exército Brasileiro, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, nos termos da previsão 

contida no art. 25 e parágrafo único da Lei nº. 10.826/2003 com a redação dada pela Lei 

nº 11.706/2008.  

Parágrafo único. Semestralmente deverão os magistrados encaminhar ao Sistema 

Nacional de Armas (Sinarm), em se tratando de arma de fogo de uso permitido, ou ao 

Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), caso se trate de arma de fogo de 

uso restrito, a relação das armas apreendidas e que porventura não tenham sido 

encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição ou doação, mencionando suas 

características e o local onde se encontram. 

Art. 1.480. Se as coisas apreendidas e depositadas forem facilmente deterioráveis, o 

Juiz supervisor da Seção de Depósito comunicará ao Juízo do processo para os fins do 

artigo 120, § 5°, do CPP. 

 

Alienação Antecipada dos Bens Aprendidos Sujeitos à Pena de Perdimento 

 

Art. 1.481. Os bens apreendidos, tais como aeronaves, embarcações, veículos 

automotores e equipamentos de informática, sujeitos à pena de perdimento, deverão ser 

mantidos pelos magistrados com competência Criminal, desde a data da efetiva 

apreensão, rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou bem, diretamente ou por 

depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.  

§ 1º Justificadamente o magistrado, em cada caso, ordenará a alienação antecipada da 

coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a 

ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independente das providências normais 

de preservação, venha sofrer depreciação natural ou provocada perda de valor em si ou 

de qualquer modo venha a perder a equivalência com valor real na data da apreensão.  

§ 2º Verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da alienação antecipada, o 

magistrado deverá observar as disposições das legislações pertinentes do direito 

processual, do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30/2010) e 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 491 de 703



subsidiariamente as da lei de processual civil relativas à execução por quantia certa no 

que pertine a avaliação, licitação e adjudicação ou arrematação.  

§ 3º Com base no poder geral de cautela e, por analogia, o disposto nos arts. 120 e §§, 

122 e §, 123 e 133 do CPP, os magistrados com competência criminal, em autos nos 

quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento na forma da legislação 

respectiva, deverão: 

I – manter, desde a data da efetiva apreensão, rigoroso acompanhamento do estado da 

coisa ou bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob 

responsabilidade; 

II – ordenar, em cada caso e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando se cuide de coisa ou bem 

apreendido que pela ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente 

das providencias normais de preservação, venha a sofrer depreciação natural ou 

provocada, ou que por ela venha a perder valor em si, venha a ser depreciada como 

mercadoria, venha a perder a aptidão funcional ou para o uso adequado, ou que de 

qualquer modo venha a perder a equivalência com o valor real na data da apreensão; 

III – observar, quando verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da 

alienação antecipada, as disposições da lei processual penal e subsidiariamente as da lei 

processual civil relativas à execução por quantia certa no que respeita à avaliação, 

licitação e adjudicação ou arrematação e da respectiva jurisprudência; 

IV – depositar as importâncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, em banco 

autorizado a receber os depósitos ou custódia judiciais, vencendo as atualizações 

correspondentes, e ali as conservem até a sua restituição, perda ou destinação por ordem 

judicial; 

V – adotar as providências no sentido de evitar o arquivamento dos autos antes da 

efetiva destinação do produto da alienação. 

VI – promover, conjuntamente com o diretor do foro, salvo nas comarcas de primeira 

entrância, periodicamente, audiências ou sessões unificadas para alienação antecipada 

de bens nos processos sob a sua jurisdição ou sob a jurisdição das suas unidades 

judiciárias (leilão unificado), com ampla divulgação, permitindo maior número de 

participações. 
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§ 4º Os valores obtidos com alienação deverão ser depositados em banco autorizado, 

conforme o art. 1.483, da CNGC, a fim de conservar o valor até a restituição, perda ou 

destinação por ordem judicial.  

§ 5º O magistrado deve adotar providências para evitar o arquivamento dos autos antes 

da efetiva destinação do produto da alienação.  

Art. 1.482. É proibida a retirada, mesmo a título de depósito, de armas, instrumentos e 

objetos apreendidos, aplicando-se quanto aos veículos o disposto no art. 696, da CNGC. 

Parágrafo único. Os veículos e quaisquer outros meios de transporte, assim como os 

maquinismos, utensílios, instrumentos, engenhos e objetos de qualquer natureza, 

utilizados para a prática de crimes definidos na Legislação do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, não serão recebidos pelas secretarias 

judiciais, devendo ficar sob custódia da autoridade de polícia judiciária que presidir o 

inquérito, ou daquela que sucedê-la. 

Art. 1.483. Recaindo a apreensão sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de 

pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito, deverá, de imediato, requerer 

ao Juízo competente a intimação do Ministério Público para que postule a conversão em 

moeda nacional, se for o caso. A compensação dos cheques, após a instauração do 

inquérito, deverá preceder de cópias autênticas dos respectivos títulos, bem como as 

importâncias serem depositadas na conta judicial única, vinculadas ao respectivo 

processo ou inquérito, devendo, obrigatoriamente, ser anotada todas as ocorrências nos 

próprios autos e nos registros virtuais do feito. 

Art. 1.484. A requerimento do Ministério Público, os bens discriminados no art. 1.482, 

parágrafo único, da CNGC serão alienados, excetuados aqueles que a União, por 

intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), indicar para serem colocados 

sob custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, 

envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. 

Art. 1.485. Reconhecido o nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos 

utilizados para a sua prática e o risco de perda do valor econômico pelo decurso do 

tempo, proceder-se-á à avaliação, intimando-se a União, o Ministério Público, o 

Denunciado, e, por edital, eventuais interessados para manifestação em 05 (cinco) dias, 

dirimindo o Juiz eventuais divergências acerca da importância atribuída, procedendo-se 

à alienação por leilão, cujo produto será depositado na Conta Judicial Única, com 
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vinculação ao processo ou inquérito.  

Art. 1.486. Se a União requerer a liberação do produto do leilão, antes do trânsito em 

julgado da sentença, o Juiz, ao examinar criteriosamente o pleito, ouvindo sempre o 

Ministério Público e o Denunciado ou Indiciado, decidirá sobre qual a melhor forma de 

garantir a restituição do valor, na eventualidade futura de uma absolvição ou extinção da 

punibilidade, ou mesmo se na sentença final for reconhecida a inocorrência do nexo de 

causalidade a que se refere a norma anterior, observados todos os procedimentos do 

Capítulo IV da Lei 11.343/2006. 

Art. 1.487. O Juiz deverá requisitar, com urgência, ao Departamento Estadual de 

Trânsito-DETRAN, à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal - DPRF e à Delegacia 

Especializada de Roubos e Furtos, onde houver, informações existentes a respeito do 

veículo e de seu proprietário e quanto ao registro de ilícito penal que envolva o veículo 

e bem assim dos fabricantes ou das concessionárias pertinentes, todas as informações a 

respeito do adquirente, fornecendo, para tanto, os dados do veículo, inclusive número 

do motor e do câmbio, visando a sua legal restituição.  

Art. 1.488. Prestadas as informações, não havendo possibilidade de identificar-se o 

proprietário e inexistindo pedido de restituição em andamento, o veículo deverá ser 

levado à alienação judicial desde que, quanto à instância penal, inocorram a utilidade 

instrumental ou decisão que imponha o perdimento de bem, nos moldes legais, 

depositando-se o valor na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, anexando-se o comprovante no respectivo processo. 

Art. 1.489. Se for imprescindível para instrução processual, observar-se-á 

rigorosamente o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal, e quanto às 

alienações judiciais referidas, aplicam-se as disposições dos artigos 730 c/c 879 a 903 

do Código de Processo Civil. 

Art. 1.490. Autorizar e recomendar aos Juízes com competência para processar e julgar 

os processos relacionados a delitos de tráfico de entorpecentes que procedam à 

alienação antecipada dos bens apreendidos, na forma da legislação vigente.  

Art. 1.491. Feita a alienação, os valores apurados deverão ser recolhidos na conta única 

do Poder Judiciário e, com o trânsito em julgado, transferidos ao SENAD, por meio de 

Guia de Recolhimento da União, emitida através do site 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, preenchida da seguinte 

maneira:  
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UG: 110246 Gestão: 00001 Fundo Nacional Antidrogas 

Recolhimento: Código:20200-2 Funad/PR - Alienac Bens Apreendidos 

 

§ 1º Para o preenchimento da Guia, deverá constar no campo “contribuinte” o nome do 

órgão que determinou o recolhimento e o seu respectivo CNPJ, e no campo “número de 

referência” deverá constar o número do processo que está vinculado o bem alienado, 

conforme orientação anexa a este Provimento.  

§ 2º Efetuado o depósito, um comprovante deverá ser juntado aos autos, remetendo-se, 

ainda, cópias ao SENAD e ao CONEN - MT.  

Art. 1.492. As bicicletas apreendidas, desde que dispensáveis à instrução e julgamento 

de processos criminais ainda pendentes, poderão ser doadas à Fundação Nova Chance 

para confecção de cadeiras de roda com a finalidade social e de geração de renda para 

os reeducandos envolvidos, observadas as seguintes condições:  

I – ouvido previamente o representante do Ministério Público, o Juízo ordenará a 

expedição de edital, com prazo de 10 (dez) dias, para que eventuais interessados ou 

lesados possam requerer a restituição dos bens que lhes pertencerem, publicando-se no 

Diário da Justiça Eletrônico e afixando-se cópia no átrio do Fórum.  

II – escoado o prazo previsto no inciso anterior, não havendo interesse na restituição do 

bem, o Juízo providenciará a sua doação ao projeto, mediante termo próprio nos autos.  

§ 1º A destinação é de competência do Juiz Diretor do Foro, que nos termos do art. 

1.473, da CNGC é o responsável pela guarda dos objetos apreendidos. 

§ 2º A destinação à Fundação Nova Chance é facultativa, de acordo com a demanda e as 

peculiaridades de cada localidade 

Art. 1.493. Os Gestores Criminais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da publicação deste Provimento, adotarão as providências  

determinadas, inclusive com relação aos processos findos. 

Art. 1.494. Não será exigido o edital mencionado no inciso I do art. 1492 da CNGC, 

tanto nos processos em andamento quanto nos processos findos, desde que decorridos 

mais de 06 (seis) meses da apreensão do bem sem manifestação de possíveis 

interessados.  

Art. 1.495. A destinação a que se refere o art. 1492, da CNGC ocorrerá de forma 

contínua, enquanto perdurar a execução do projeto, e deverá ser comunicada pelo Juízo, 

mediante ofício, à Fundação Nova Chance, situada na Rua Governador Jarí Gomes, n° 
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454, Bairro: Boa Esperança, CEP. 78068-690, Cuiabá-MT, ou à Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), situada na Av. Transversal, S/N, Bloco “B”, 2º 

Piso, CEP 78.050-970, Cuiabá-MT.  

Art. 1.496. A retirada das bicicletas que forem destinadas ao projeto é de 

responsabilidade da Fundação Nova Chance ou de qualquer outro órgão vinculado à 

SEJUSP, desde que autorizado pela Fundação.  

Parágrafo único. A entrega das bicicletas será precedida da elaboração de documento, 

a ser preenchido pelo gestor judiciário, ou pelo Administrador do Fórum, em 03 (três) 

vias, devendo uma delas ser arquivada na secretaria do juízo, outra na Direção do Foro, 

e a última encaminhada à Fundação Nova Chance. 

Seção 21 – Depósito de Substâncias Entorpecentes e Explosivas 

 

Art. 1.497. As substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 

psíquica, ilicitamente encontradas, consoante as normas penais incriminadoras atinentes 

à espécie, ao serem apreendidas, nos próprios autos serão lançados, dentre outros dados, 

a sua natureza, quantidade, unidade, peso, volume, conteúdo e a descrição do recipiente 

ou invólucro incumbindo à autoridade policial, proceder à necessária perícia, nos 

moldes legais. 

Parágrafo único. Se a unidade policial não dispuser de instrumento apto a encontrar o 

peso da substância, deverá a autoridade policial esclarecer de modo expresso qual foi o 

utilizado, fazendo constar a marca, modelo e número se existentes, bem como a data de 

eventual aferição, a respeito de sua propriedade, e onde poderá ser novamente 

encontrado. 

Art. 1.498. As substâncias antes mencionadas não serão recebidas pelas secretarias 

judiciais, devendo permanecer em depósito junto à unidade policial civil, sob a 

responsabilidade e fiscalização da respectiva autoridade que presidir o inquérito ou 

daquela que sucedê-la. 

§ 1º Também não serão recebidas substâncias que evidenciarem a possibilidade de 

serem consideradas como “matéria-prima”, destinada à preparação de substância 

entorpecente que cause dependência física ou psíquica e bem assim sementes de plantas 

que possam produzir tais substâncias entorpecentes, proscritas no território nacional. 

§ 2º Após o trânsito em julgado da sentença, as substâncias entorpecentes ou que 

determinem dependência física ou psíquica, apreendidas por infração a qualquer dos 
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dispositivos da Lei de Tóxicos em vigor, devidamente comprovadas por laudo 

definitivo, deverão ser levadas ao órgão competente do Ministério da Saúde ou 

congênere estadual. Caberá à autoridade policial a responsabilidade pela legal e regular 

entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou medição volumétrica no momento do 

recebimento, por parte do responsável do citado órgão. 

Art. 1.499. Se a custódia da substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica revelar-se inconveniente ou perigosa, deverá ser destruída por 

determinação da autoridade judicial competente, desde que preservada porção suficiente 

à realização da prova pericial e da contraprova. 

§ 1º Em qualquer caso haverá prévia oportunidade para manifestação do Ministério 

Público, e do imputado, se identificado, através de defensor constituído ou nomeado 

para o ato. Se o requerimento para destruição da substância não for de autoria da 

Autoridade Policial, esta será ouvida pelo Juiz, no prazo de 05 (cinco) dias. 

§ 2º Ao determinar a destruição, designará a autoridade judicial dia, hora e local, para 

sua concretização, devendo comunicar a autoridade policial que tiver atribuições para 

efetivá-la, o Ministério Público e a autoridade sanitária, para se fazerem presentes e 

acompanharem o ato, que será supervisionado pela autoridade judicial competente. 

Lavrado o Auto Circunstanciado a que se refere a Lei 12.961/2014, será juntada cópia 

nos autos do Inquérito ou Ação Penal, subscrita por todos os presentes e por pelo menos 

duas testemunhas.  

§ 3º Sob os mesmos fundamentos, igual medida deverá ser adotada, em relação à 

"matéria-prima" das substâncias mencionadas. 

§ 4º Se apresentada a justificativa, o imputado será cientificado de que disporá do prazo 

de 05 (cinco) dias para provar a autorização legal referente à detenção, posse ou 

propriedade da substância entorpecente ou que determine dependência física ou 

psíquica, mencionadas anteriormente, bem como, se for o caso, quanto à “matéria-

prima" e sementes, já referidas, ouvindo-se para decidir o Ministério Público, a respeito 

e no mesmo prazo. 

Art. 1.500. Em nenhuma hipótese, as secretarias criminais receberão substâncias 

explosivas. 
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Seção 22 – Habeas Corpus – Informações 

 

Art. 1.501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas 

corpus, e somente ele, observará o seguinte: 

I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer 

hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias; 

II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da 

requisição;  

III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as 

teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos 

dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de 

eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;  

IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, 

inclusive, por fac-símile; 

V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso 

verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o 

devido e necessário atendimento. 
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Seção 23 – Incidentes Criminais  

 

Art. 1.502. Os incidentes processuais criminais são questões pontuais a serem decididas 

pelo magistrado e serão distribuídos, em regra, em autos apartados com posterior 

apensamento aos autos principais, para não causar prejuízo ao trâmite processual do 

inquérito policial, ação penal ou execução penal. 

Art. 1.503. Os incidentes criminais serão distribuídos nas seguintes classes processuais, 

conforme a tabela taxonômica do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: 

385 EXECUÇÃO CRIMINAL 

406 Incidentes 

409 Anistia 

411 Comutação de Pena 

407 Conversão de Pena 

408 Excesso ou Desvio 

410 Indulto 

11957 Remição de Pena 

1283 Superveniência de doença mental 

1288 Transferência entre estabelecimentos penais 

1284 Unificação de penas 

316 QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES 

1717 Alienação de Bens do Acusado; 

327 Embargos de Terceiro; 

1715 Embargos do Acusado; 

326 Restituição de Coisas Apreendidas. 

317 EXCEÇÕES 

324 Exceção da Verdade; 

322 Exceção de Coisa Julgada; 

321 Exceção de Ilegitimidade de Parte; 

323 Exceção de Impedimento; 

319 Exceção de Incompetência de Juízo; 

320 Exceção de Litispendência; 

318 Exceção de Suspeição; 
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331 INCIDENTES 

1178 Arguição de Inconstitucionalidade; 

1787 Assistência Judiciária; 

1719 Avaliação para atestar dependência de drogas; 

325 Conflito de Jurisdição; 

432 Desaforamento de Julgamento; 

11788 Exibição de Documento ou Coisa; 

11789 Impugnação ao Valor da Causa; 

11790 Impugnação de Assistência Judiciária; 

332 Incidente de Falsidade; 

433 Incidente de Uniformização de Jurisprudência; 

333 Insanidade Mental do Acusado; 

11791 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei; 

1291 Reabilitação; 

328 MEDIDAS ASSECURATÓRIAS 

330 Arresto / Hipoteca Legal; 

329 Sequestro; 

308 MEDIDAS CAUTELARES 

11955 Cautelar Inominada Criminal; 

11793 Justificação Criminal; 

311 Medidas Investigatórias Sobre Organizações Criminosas; 

10967 Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso; 

1268 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha); 

309 Pedido de Busca e Apreensão Criminal; 

310 Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico. 

Art. 1.504. Para o processamento de incidente de remissão da pena, obrigatoriamente, 

deverão estar presentes informações expressas sobre o comportamento carcerário do 

recuperando, a Portaria da autoridade administrativa ou a decisão judicial que lhe 

permitiu trabalhar e o atestado dos dias trabalhados, descontados os dias de descanso. 

Art. 1.505. Na concessão de livramento condicional, comutação e indulto deve ser 

observado o disposto no 112, § 2º da Lei 7.210/84. 
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Art. 1.506. Na ausência disposição contrária em lei, o Juiz deve decidir, no prazo de 

vinte e quatro horas, os pedidos cautelares feitos pela autoridade policial e/ou pelo 

Ministério Público. 

Art. 1.507. A decisão judicial deverá ser escrita e fundamentada e lançada no sistema 

informatizado. 

Art. 1.508. Os usuários do gabinete do magistrado poderão utilizar a ferramenta de 

expedição de documentos automatizada, com modelos padronizados; 

Parágrafo único. Anexo ao expediente, ao ser confirmado e impresso o expediente 

respectivo, será disponibilizada etiqueta para lacre do envelope para envio à autoridade 

requerente. 

 

Procedimentos Sigilosos 

 

Art. 1.509. Nos incidentes cautelares, em que haja requerimento de tramitação sigilosa, 

deve-se assegurar o imprescindível sigilo nas diligências investigatórias ou instrutória; 

Art. 1.510. Fica facultada a distribuição dos incidentes sigilosos criminais de caráter 

cautelar e assecuratório por meio físico; 

§ 1º Os pedidos enviados por meio eletrônico serão distribuídos automaticamente e 

tramitarão entre os requerentes e o Juiz competente, até que o segredo seja 

desnecessário. 

§ 2º Os pedidos físicos protocolados serão encaminhados à distribuição da respectiva 

Comarca, em envelope lacrado contendo o pedido e documentos necessários. 

§ 3º Na parte exterior do envelope a que se refere o artigo anterior será colada folha de 

rosto contendo somente as seguintes informações:  

I – "medida cautelar sigilosa" ou “medida assecuratória sigilosa”; 

II – delegacia de origem ou órgão do Ministério Público; 

III – comarca de origem da medida. 

§ 4º É vedada a indicação do nome do requerido, da natureza da medida ou qualquer 

outra anotação na folha de rosto referido no parágrafo anterior. 

§ 5º. Outro envelope menor, também lacrado, contendo em seu interior apenas o número 

e o ano do procedimento investigatório ou do inquérito policial, deverá ser anexado ao 

envelope lacrado referido no § 3º do art. 1.510 da CNGC. 
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Art. 1.511. É vedado ao Distribuidor e ao Plantão Judiciário receber os envelopes que 

não estejam devidamente lacrados na forma prevista nos §§ 3º e 5º do art. 1.510 da 

CNGC. 

Art. 1.512. Recebidos os envelopes e conferidos os lacres, o distribuidor ou, na sua 

ausência, o seu substituto, abrirá o envelope menor e efetuará a distribuição, 

cadastrando no sistema informatizado local apenas o número do procedimento 

investigatório e a delegacia ou o órgão do Ministério Público de origem. 

Art. 1.513. A autenticação da distribuição será realizada na folha de rosto do envelope 

mencionado no no § 3º do art. 1.510 da CNGC, devendo colar a etiqueta impressa pelo 

sistema. 

Art. 1.514. Feita a distribuição por meio do sistema informatizado local, o pedido 

sigiloso será remetido ao Juízo Criminal competente, imediatamente, sem violação do 

lacre do envelope mencionado no § 3º do art. 1.510 da CNGC. 

 

Tramitação nas Secretarias 

 

Art. 1.515. Recebido o envelope lacrado pela serventia do Juízo competente, somente o 

Gestor Judiciário ou o responsável pela autuação do expediente e registro dos atos 

processuais, previamente autorizado pelo Magistrado, poderá abrir o envelope e fazer 

conclusão para apreciação do pedido. 

 

Transporte Externo dos Autos 

 

Art. 1.516. O transporte dos autos para fora das unidades do Poder Judiciário de Mato 

Grosso deverá atender à seguinte rotina:  

I - serão os autos acondicionados em envelopes duplos; 

II - no envelope externo não constará nenhuma indicação do caráter sigiloso ou do teor 

do documento, exceto a tipificação do delito; 

III - no envelope interno serão apostos o nome do destinatário e a indicação de sigilo ou 

segredo de justiça, de modo a serem identificados logo que removido o envelope 

externo; 

IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que indicará, 

necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro indicativo do documento; 
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V - o transporte e a entrega de processo sigiloso ou em segredo de justiça serão 

efetuados preferencialmente por agente público autorizado. 

 

 

 

 

Da Obrigação do Sigilo 

 

Art. 1.517. No recebimento, movimentação e guarda de feitos e documentos sigilosos, 

as unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso deverão tomar as medidas para que o 

acesso atenda às cautelas de segurança previstas nesta norma, sendo os servidores 

responsáveis pelos seus atos na forma da lei.  

Parágrafo único. No caso de violação de sigilo, o magistrado responsável pelo 

deferimento da medida determinará a imediata apuração dos fatos.  

Art. 1.518. Não será permitido ao magistrado e ao servidor fornecerem quaisquer 

informações, direta ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de comunicação social, de 

elementos sigilosos contidos em processos ou inquéritos, sob pena de responsabilização 

nos termos da legislação pertinente. 

 

Tramitação Eletrônica 

 

Art. 1.519. Os incidentes processuais de caráter sigilosos podem ser protocolados por 

meio eletrônico e distribuídos, automaticamente, com tramitação apenas entre os 

requerentes (Ministério Público e Delegacia de Polícia) e o magistrado competente, até 

que o sigilo seja desnecessário. 

Art. 1.520. Os Promotores de Justiça e Delegados de Polícia terão seus cadastros 

realizados previamente por meio do Departamento responsável e a confirmação do 

cadastro e envio de senha será por meio de e-mail corporativo. 

Parágrafo único. Os usuários que não estiverem cadastrados ou apresentarem 

problemas no uso da ferramenta deverão solicitar informações e providências por meio 

do e-mail: corregedoria.dapi@tjmt.jus.br. 

Art. 1.521. Os requerentes deverão cadastrar as partes, ainda que de forma sucinta, e 

indicar a classe processual respectiva. 
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Art. 1.522. A tramitação do processo eletrônico seguirá o fluxo processual 

individualizado, mediante essas informações apresentará ao magistrado modelos de 

expedientes para serem impressos, com objetivo de agilizar o cumprimento das 

determinações. 

Art. 1.523. O magistrado determinará o fim do sigilo, por meio de comandos no 

sistema, que permitirá a publicidade dos autos; bem como vinculação ao processo 

principal. 

§ 1º Caso seja necessário, ao vincular o incidente aos autos principais, o magistrado 

poderá transladar peças e/ou andamentos selecionados e arquivar incidente 

automaticamente. 

§ 2º Nos autos eletrônico, o magistrado poderá vincular e transladar as peças ao 

processo principal, com posterior arquivamento automático. 

 

Das Medidas Cautelares Apreciadas no Plantão Judicial 

 

Art. 1.524. Durante o plantão judicial, a competência para conhecer e apreciar o pedido 

de medidas cautelares ou assecuratórias criminais será do Juiz plantonista.  

Art. 1.525. Nos expedientes referentes aos pedidos decididos durante o plantão deverá 

constar expressamente tal situação.  

Art. 1.526. Durante o Plantão Judiciário as medidas cautelares sigilosas apreciadas, 

deferidas ou indeferidas, deverão ser encaminhadas ao Serviço de Distribuição da 

respectiva comarca, devidamente lacradas, caso o requerente tenha optado pelo meio 

físico. 

Art. 1.527. Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de 

interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão 

judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de 

terceiros, bem como durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei nº 5.010/66.  

Art. 1.528. Na Ata do Plantão Judiciário constará, apenas, a existência da distribuição 

de "medida cautelar sigilosa", sem qualquer outra referência, não sendo arquivado no 

Plantão Judiciário nenhum ato referente à medida. 

 

Prorrogação de Prazo 
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Art. 1.529. Quando da formulação de eventual pedido de prorrogação de prazo pela 

autoridade competente, deve ser apresentado o relatório circunstanciado das 

investigações realizadas. 

§ 1º No caso de requerimentos de interceptação telefônica, áudios (CD/DVD) com o 

inteiro teor das comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes à 

apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações 

com seu resultado. 

§ 2º Sempre que possível os áudios, as transcrições das conversas relevantes à 

apreciação do pedido de prorrogação e os relatórios serão gravados de forma sigilosa 

encriptados com chaves definidas pelo Magistrado condutor do processo criminal. 

Art. 1.530. Os documentos, referidos no artigo anterior, serão entregues pessoalmente 

pela autoridade responsável pela investigação ou seu representante, expressamente 

autorizado, ao Magistrado competente ou ao servidor por ele indicado. 

Parágrafo único. Escolhido o meio eletrônico, o requerente deve anexar os 

documentos, descritos no art. 1.529 da CNGC, digitalizados, em PDF. 

Art. 1.531. Caso a decisão extrapole o prazo legal, o Juiz deverá imediatamente 

comunicar o(s) motivo(s) à Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Interceptação Telefônica 

 

Art. 1.532. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para 

prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto 

na Lei e dependerá de ordem do Juiz competente para a ação principal, sob segredo de 

justiça.  

§ 1º O andamento a ser lançado pelo usuário do gabinete será: “12039 - Quebra de 

sigilo telemático”. 

§ 2º A interceptação telefônica, quando imprescindível, e para a preservação do sigilo, 

poderá ser deferida no corpo do requerimento apresentado pela autoridade responsável, 

valendo a decisão, em caráter excepcional, como instrumento apto a efetivar a ordem 

judicial. 

§ 3º A decisão do pedido de interceptação telefônica prescinde de manifestação prévia 

do Ministério Público.  
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Cadastro e Distribuição 

 

Art. 1.533. O pedido de interceptação enviado por meio físico será cadastrado com os 

dados indicados no art. 1.510, § 2º, da CNGC e distribuídos na classe: “310 - Pedido de 

Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico”, assunto: “10609 - Quebra do Sigilo 

Telefônico”, sob segredo de justiça. 

Art. 1.534. Estando em andamento investigação criminal ou instrução processual penal, 

o pedido será formulado diretamente ao Juízo competente para o feito.  

 

Requerimento 

 

Art. 1.535. No requerimento de interceptação deverá constar, obrigatoriamente, o nome 

e a identificação da pessoa responsável pela operacionalização do sistema de escuta 

relativo à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e 

telemática, visando-se atender a exigência das prestadoras dos serviços mencionados.  

Parágrafo único. Nos casos de formulação de pedido verbal de interceptação (artigo 4º, 

§ 1º, da Lei nº 9.296/96), o servidor autorizado pelo magistrado deverá reduzir a termo 

os pressupostos que autorizem a interceptação, tais como expostos pela autoridade 

policial ou pelo representante do Ministério Público. 

 

Expedição de Ofícios às Operadoras 

 

Art. 1.536. Do ofício ou da decisão que servir como mandado, subscritos pelo próprio 

juiz, deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:  

I – número do ofício sigiloso; 

II – número do protocolo, 

III – data da distribuição; 

IV – tipo de ação; 

V – número do inquérito ou processo; 

VI – órgão postulante da medida (Delegacia de origem ou Ministério Público); 

VII – número dos telefones que tiveram a interceptação ou quebra de dados deferidos; 

VIII – a expressa vedação de interceptação de outros números não discriminados na 

decisão; 
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IX – advertência de que o ofício-resposta deverá indicar o número do protocolo do 

processo ou do Plantão Judiciário, sob pena de recusa de seu recebimento pelo cartório 

ou secretaria judicial;   

X – advertência da regra contida no artigo 10 da Lei nº 9.296/96;  

XI – identificação da prestadora de serviço a qual o ofício será dirigido;  

XII – a finalidade e o prazo para interceptação;  

XIII – o permissivo ou a proibição acerca da necessidade de fornecimento, imediato ou 

não, de informação do sinal do terminal celular Estação Rádio Base (ERB); onde está 

operando determinado aparelho celular dos envolvidos, número de série eletrônico 

(ESN e IMEI) e dados cadastrais; 

XIV – identificação da autoridade requerente e das pessoas que a auxiliarão na escuta 

relativa à interceptação do fluxo de comunicações.  

Parágrafo único. A expedição do ofício deve ser individual à cada concessionária.  

 

Envio do Ofício 

 

Art. 1.537. O encaminhamento à autoridade requerente dos expedientes necessários à 

efetivação da medida far-se-á em envelope lacrado e diretamente às pessoas 

encarregadas da condução ou execução da diligência, com a advertência da 

responsabilidade pela preservação do sigilo;  

Parágrafo único. É vedado o encaminhamento do ofício ou de ordem judicial 

diretamente às concessionárias, até que seja firmado Termo de Cooperação que 

permitam o envio das informações por meio eletrônico; 

 

Apensamento e Relatório Circunstanciado 

 

Art. 1.538. Os autos, em que houve o deferimento da interceptação telefônica, 

aguardarão em gabinete até o envio do relatório circunstanciado; 

Parágrafo único. O relatório físico será encartado aos autos e o magistrado determinará 

o apensamento, translado das peças essenciais à instrução processual ou arquivamento 

do incidente.  

 

Sequestro 
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Art. 1.539. O sequestro de bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da 

infração criminal, trata-se de requerimento expresso de tramitação sigilosa que tem a 

finalidade de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará 

o disposto na Lei e dependerá de ordem do Juiz competente para a ação principal.  

§ 1º A decisão judicial que defere o sequestro deve ser lançada no sistema 

informatizado como andamento: 12040 - Indisponibilidade de bens. 

§ 2º O segredo de justiça deve ser requerido expressamente e seguir os critérios postos 

nesta seção. 

§ 3º O pedido de sequestro é distribuído na classe: 329 - Sequestro, e no assunto: 10913 

- Indisponibilidade/Sequestro de Bens. 

§ 4º No requerimento deverá constar, obrigatoriamente, caso o requerente tenha 

conhecimento, descrição dos bens imóveis pormenorizada, sua localização, ponto de 

referência e qualificação dos confrontantes. 

§ 5º No mandado deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:  

I – número do mandado sigiloso; 

II – número do protocolo, 

III – data da distribuição; 

IV – tipo de ação; 

V – número do inquérito ou processo; 

VI – órgão postulante da medida (Delegacia de origem ou Ministério Público) ou 

qualificação do requerente; 

VII – a finalidade;  

VIII – assinatura do Juiz; 

IX – assinatura do Gestor Judiciário; 

X – qualificação dos confrontantes. 

§ 6º Os autos, em que houve o deferimento do sequestro de bens, aguardarão em 

gabinete até o cumprimento do mandado. 

 

Arresto/Hipoteca Legal 

 

Art. 1.540. O arresto e hipoteca legal deve observar o disposto na Lei e dependerá de 

ordem do Juiz competente para a ação principal; 
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Art. 1.541. O arresto realizar-se-á sobre bens móveis para a garantia de indenização ao 

final do processo, decorrente do dano causado pelo denunciado ou por outrem;  

§ 1º O depósito decorrente do arresto e a administração dos bens móveis arrestados 

ficarão sujeitos às regras do processo civil; 

§ 2º Caso os bens imóveis não forem suficientes para garantir a indenização, o 

interessado pode requerer a hipoteca legal (sobre bens imóveis) diante da prova do 

crime e indícios de autoria; 

Art. 1.542. A decisão judicial deverá ser escrita e fundamentada e lançada no sistema 

informatizado como andamento “12040 - Indisponibilidade de bens”. 

Art. 1.543. Os pedidos de arresto ou hipoteca legal são distribuídos na classe: “330 - 

Arresto/Hipoteca Legal”, assunto: “10913 - Indisponibilidade/Sequestro de Bens”, sob 

segredo de justiça. 
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Seção 24 – Execuções Penais - Livros Obrigatórios 

 

Art. 1.544. No Juízo de Execuções Penais, são obrigatórios os seguintes livros: 

I – Registro de Execuções Penais e sursis;  

II – Registro de Pedidos Incidentais e outros procedimentos; 

III – Registro de requerimentos avulsos e ofícios; 

IV – Carga de Autos ao Ministério Público; 

V – Carga de Autos à Advogado; 

VI – Carga de Autos a Outras Entidades e Servidores;  

VII – Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça. 

Art. 1.545. As secretarias do Juízo de Execuções Penais terão, ainda, os seguintes 

classificadores para arquivamento de: 

I – Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II – Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

III – Alvarás Expedidos; 

IV – Mandados de Prisão Expedidos; 

V – Portarias Expedidas; 

VI – Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados 

pessoalmente pelo Juiz, na forma da na forma do art. 477, da CNGC e seus parágrafos; 

VII – Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VIII – Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º, da Lei 7.602/2001). 

Art. 1.546. No livro de Registro de Guias de Execução Penal será reservado campo 

especial para observação relativa à concessão de sursis, para atendimento ao disposto no 

artigo 163 da Lei de Execuções Penais. No livro de Registro de Pedidos Incidentais e 

outros procedimentos serão registrados os incidentes da execução penal (livramento 

condicional, indulto e outros) e demais procedimentos não incluídos no livro de 

Registro de Guias de Execução Penal, tais como os procedimentos da corregedoria dos 

presídios. 

Parágrafo único. Os livros e papéis de controle serão substituídos por seguro 

procedimento da área de informática, na forma do art. 323 da CNGC. 

Art. 1.547. Os autos de execução penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido 

através da progressão de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for 
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permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser deprecado 

o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos períodos, de sursis ou de pena 

restritiva de direitos. 

Art. 1.548. Os incidentes da Execução Penal (progressão, regressão, livramento 

condicional, apuração de falta grave etc.) deverão processar-se nos próprios autos da 

Execução Penal, somente se formando instrumento apartado em caso de Agravo em 

Execução Penal. 

Art. 1.549. Sobrevindo nova condenação ao Reeducando à pena privativa de liberdade, 

qualquer que seja a pena imposta, serão a nova Guia de Execução e suas peças 

obrigatórias (artigo 106 da LEP) simplesmente juntadas nos autos da Execução já em 

andamento, anotando-se no Distribuidor e na autuação originária, procedendo-se ao 

cálculo de unificação das penas e doravante prosseguindo a Execução Penal em seus 

atos posteriores. Este procedimento será adotado tantas vezes quanto forem as 

condenações que sobrevierem à Execução Penal originária. 
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Seção 25 – Regimes Semiaberto e Fechado 

 

Art. 1.550. A remoção de presos ao Sistema Penitenciário, quando se tratar de 

condenados em efetivo cumprimento de pena, deve ser requisitada ao Juízo das 

Execuções Penais competente com o prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência, 

salvo casos urgentes, quando poderá ser realizada via fac-símile. 

Art. 1.551. Serão encaminhados para o estabelecimento prisional adequado, no caso a 

Colônia Agrícola ou Industrial, os reeducandos ingressos no regime semi-aberto, para o 

cumprimento de suas penas privativas de liberdade, com triagem prévia daqueles que 

possuam experiência no desenvolvimento da atividade agrícola ou industrial, ou, na 

ausência desta experiência, os que denotarem aptidão física para suportar a densidade 

decorrente da natureza da mencionada atividade. 

Art. 1.552. Ordinariamente o Juízo das execuções penais mato-grossense decidirá a 

respeito da transferência ou da remoção do preso e, somente em casos revestidos de 

excepcionalidade, apoiando-se na necessidade de manutenção da saúde do preso, se 

gravemente atingida ou, ainda, para preservar a sua vida. 
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Seção 26 – Regimes Semiaberto e Aberto  

 

Art. 1.553. Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de 

possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por parte do Ministério 

Público, será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele 

em regime mais rigoroso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência 

admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá 

ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias.  

Parágrafo único. Caso o magistrado exceda o prazo fixado, deverá, incontinenti, 

comunicar o fato à Corregedoria-Geral da Justiça.  

Art. 1.554. Quanto à pessoa do preso, presentes um dos aspectos, menoridade relativa, 

idade igual ou superior a 70 (setenta) anos, primariedade e bons antecedentes, gravidez, 

grave debilidade de saúde e outros desde que caracterizadores de igual 

excepcionalidade, analisáveis caso a caso, recomenda-se aos Juízes Criminais que 

avaliem a possibilidade de determinar o ingresso no regime fixado na sentença, 

independentemente do trânsito em julgado para a acusação. 

Parágrafo único. Igual consideração deverá o Juiz Criminal desenvolver, quando não 

houver probabilidade objetiva de serem ultrapassados os limites estabelecidos no artigo 

33 do Código Penal, diante dos limites do recurso interposto pela acusação. 

Art. 1.555. O condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime 

inicialmente aberto, estando ele solto, quando do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, a contagem do início do cumprimento da pena dar-se-á a partir da data da 

audiência admonitória, ficando vedado o seu recolhimento à prisão. 

Art. 1.556. A expedição de guia de recolhimento ocorrerá após a prisão do condenado, 

devendo o Juízo das Execuções Penais recusar seu recebimento, se não acompanhada de 

prova legal a respeito, observado o disposto na norma anterior. 
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Seção 27 – Sursis 

 

Art. 1.557. Concedida a suspensão condicional da pena, a audiência admonitória e a 

fiscalização do cumprimento das condições do sursis realizar-se-á já no Juízo das 

Execuções Penais competente. 

Art. 1.558. Logo que transitar em julgado a sentença que conceder o sursis, expedir-se-

á a guia de execução, enviando-se, de imediato, ao Juízo da Execução competente, 

acompanhada das peças descritas do artigo 106 da Lei de Execução Penal.  

Art. 1.559. Se for o caso de cumprimento da sursis em comarca diversa, seja deste ou 

de outro Estado, a guia de execução será enviada acompanhada também dos 

documentos mencionados na norma anterior. 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 514 de 703



Seção 28 – Guia de Recolhimento 

 

Art. 1.560. Transitada em julgado a sentença condenatória, qualquer que tenha sido a 

pena ou a medida de segurança imposta, será extraída guia de recolhimento ou de 

internação, conforme modelo aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, anexo à 

Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Acompanharão a guia as 

seguintes peças:  

I – cópias da denúncia; 

II – cópia da sentença, voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de publicação, 

inclusive contendo, se for o caso, a menção expressa ao deferimento de detração que 

importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que seria 

não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do 

art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12;  

III – informação sobre os endereços em que possa ser localizado, antecedentes 

criminais e grau de instrução;  

IV – instrumentos de mandato, substabelecimentos, despachos de nomeação de 

defensores dativos ou de intimação da Defensoria Pública;  

V – certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;  

VI – cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão 

da data do cumprimento, bem como com a cópia de eventual alvará de soltura, também 

com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo da detração, 

caso, nesta última hipótese, esta já não tenha sido apreciada pelo juízo do processo de 

conhecimento para determinação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 

387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12;  

VII – nome e endereço do curador, se houver;  

VIII – informações acerca do estabelecimento prisional em que o condenado encontra-

se recolhido e para o qual deve ser removido, na hipótese de deferimento de detração 

que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que 

haveria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos 

termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12;  

IX – cópias da decisão de pronúncia e da certidão de preclusão em se tratando de 

condenação em crime doloso contra a vida; 

X – certidão carcerária;  
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XI – cópias de outras peças do processo reputadas indispensáveis à adequada execução 

da pena 

§ 1º A remessa da Guia de recolhimento e de suas peças essenciais (artigo 106, LEP), 

também será feita ao estabelecimento prisional do cumprimento da pena, ao Conselho 

Penitenciário, se for o caso, e também ao estabelecimento de internação, na hipótese de 

medida de segurança. 

§ 2º A decisão do Tribunal que modificar o julgamento, deverá ser comunicada 

imediatamente ao juiz da execução penal. 

Art. 1.561. Expedida a guia, uma cópia deverá ser juntada aos autos e a remessa ao 

Distribuidor certificada. 

Art. 1.562. O Juiz assinará a guia de recolhimento tão-somente após a anexação das 

peças processuais que, por fotocópia, devem acompanhá-la, visando a conferência de 

sua exatidão.  

Art. 1.563. Cumprida a norma do art. 1.561, CNGC, os autos do processo do qual se 

extraiu a guia deverão ser baixados pela secretaria, que deverá preencher a data de 

encerramento no sistema informatizado, com a baixa nos relatórios estatísticos e demais 

controles com posterior arquivamento dos autos.  

Art. 1.564. Comunicar-se-á por Ofício, instruído com as peças processuais necessárias, 

qualquer alteração posterior à expedição da Guia de Recolhimento, seja quanto ao 

regime de cumprimento da pena ou ao tempo de duração dela ou da medida de 

segurança aplicada, cabendo ao Juízo da Execução comunicar ao Distribuidor. 

Art. 1.565. Recebida a guia de recolhimento, que deverá conter, além do regime inicial 

fixado na sentença, informação sobre eventual detração modificativa do regime de 

cumprimento da pena, deferida pelo juízo do processo de conhecimento, nos lindes do 

art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12, o 

estabelecimento penal onde está preso o executado promoverá a sua imediata 

transferência à unidade penal adequada, salvo se por outro motivo ele estiver preso, 

assegurado o controle judicial posterior.   
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Seção 29 – Execução Provisória da Pena  

 

Art. 1.566. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será 

expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que 

pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução 

definir o agendamento dos benefícios cabíveis.  

Art. 1.567. A guia de recolhimento provisório será expedida ao Juízo da Execução 

Penal de acordo com o padrão do CNJ (Anexos da Resolução n. 113 de 20 de abril de 

2010), após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, 

acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas nos artigos 105 e 106 

da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84, sendo obrigatória a inserção de certidão 

referente ao(s) recurso(s) interposto(s) e ausência de efeito suspensivo.  

Art. 1.568. Deverá ser anotada na guia de recolhimento expedida nestas condições a 

expressão "PROVISÓRIO", em seqüência da expressão guia de recolhimento. 

Art. 1.569. A expedição da guia de recolhimento provisório será certificada nos autos 

do processo criminal. 

Art. 1.570. Estando o processo em grau de recurso, e não tendo sido expedida a guia de 

recolhimento provisório, às Secretarias desses órgãos caberá expedi-la e remetê-la ao 

Juízo competente. 

Art. 1.571. Sobrevindo decisão absolutória, o respectivo órgão prolator comunicará 

imediatamente o fato ao Juízo competente para a execução, para anotação do 

cancelamento da guia de recolhimento. 

Art. 1.572. Sobrevindo condenação transitada em julgado, o Juízo de conhecimento 

encaminhará as peças complementares ao Juízo competente para a execução, que se 

incumbirá das providências cabíveis, também informando as alterações verificadas à 

autoridade administrativa. 

Art. 1.573. Tendo em vista o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5.°, 

LVII, da CF, a execução só poderá ser promovida se for para beneficiar o réu. 

Parágrafo único. Havendo trânsito em julgado para a acusação, mesmo pendente de 

recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a 

guia de execução provisória, procedendo-se na forma desta Seção. 
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Seção 30 – Corregedoria dos Presídios 

 

Art. 1.574. São atribuições do Juiz Corregedor dos presídios: 

I – visitar em inspeção as unidades penais e delegacias de polícia que possuam cárcere, 

fiscalizando a situação dos presos e zelando pelo correto cumprimento da pena e de 

medida de segurança; 

II – autorizar a remoção dos presos para o Sistema Penitenciário e sua saída, quando 

necessário; 

III – autorizar as saídas temporárias e o trabalho externo dos condenados provisórios ou 

não; 

IV – autorizar a realização de Exame Criminológico, Toxicológico e de Insanidade 

Mental junto ao Complexo Médico Penal ou em entidade similar; 

V – interditar, no todo ou em parte, estabelecimento prisional que estiver funcionando 

em condições inadequadas ou com infringência à lei; 

VI – compor e instalar o Conselho da Comunidade; 

VII – nas Comarcas onde houver mais de uma Vara de Execução, as atribuições 

contidas nos incisos I, II, III e IV supra serão exercidas pelo Juiz da Vara competente. 

 

Manual de Correição nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso 

 

Art. 1.575. A função correicional nas unidades prisionais consiste na orientação, 

fiscalização e inspeção permanente sobre a cadeia, penitenciária, colônia agrícola ou 

industrial e casa do albergado, localizadas na área de jurisdição do Magistrado 

designado corregedor, dentre as Varas de Execução Penal da Comarca. 

§ 1º No desempenho dessa função poderão ser baixadas instruções (ordens de serviço), 

emendados erros, determinadas providências e, inclusive, oficiar à Superintendência das 

unidades prisionais (órgão da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), bem 

como enviar cópia do averiguado para o Ministério Público, para fins de apurar 

responsabilidade criminal. 

§ 2º A função correicional será exercida por meio de correições ordinárias ou 

extraordinárias, gerais ou parciais e inspeções correicionais, observando-se quanto à 

ordinária a anualidade prevista na parte final do art. 18, da CNGC. 
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§ 3º Sempre que houver indícios veementes de ocultação, remoção ilegal ou dificultação 

do cumprimento de ordem judicial de soltura, ou de apresentação de preso, poderá ser 

feita correição extraordinária ou inspeção em presídio ou cadeia pública. 

Art. 1.576. O resultado da correição ou inspeção constará de ata ou relatório 

circunstanciado, com instruções, se for o caso, as quais serão imediatamente 

encaminhadas à Corregedoria-Geral da Justiça, por meio eletrônico disponibilizado no 

sistema informatizado do TJ/MT, ficando uma via arquivada na secretaria judicial 

responsável. 

Art. 1.577. As correições não substituem a exigência prevista no inciso VII, do artigo 

66 da Lei de Execuções Penais, não se dispensando o Juiz de Execução de realizar a 

inspeção mensal nos estabelecimentos prisionais que lhe são afetos, inclusive em 

obediência ao que dispõe a Resolução n° 47, de 18 de dezembro de 2007 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Art. 1.578. Nas Comarcas com mais de uma Vara Criminal, a Corregedoria dos 

Presídios será exercida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal. 

Parágrafo único. Onde houver Vara de Execuções Penais a Corregedoria dos Presídios 

será exercida pelo Juízo desta. 

Art. 1.579. O Juiz de Direito da Vara Criminal (ou Vara Única) que não dispuser de 

unidade prisional na sua Comarca e deixar os presos em outra unidade, informará, até o 

dia dez (10) de cada mês, ao Juiz Corregedor da Comarca em que referidos presos se 

encontrem, a situação individual de cada um, mencionando nome do réu, data da prisão 

e, sendo o caso, data do trânsito em julgado ou existência de recurso pendente. 

Parágrafo único. A ausência da remessa dessas informações ou seu excessivo atraso 

deverão ser comunicados pelo Juízo de execuções à Corregedoria-Geral da Justiça, para 

a tomada das providências devidas. 

Art. 1.580. Quando o réu se encontrar preso em Comarca diversa, o juiz da condenação 

deverá oficiar ao Juiz Corregedor da Unidade Prisional, dando conhecimento da 

condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e documentos pertinentes.  

Art. 1.581. Os alvarás de soltura deverão ser instruídos com certidões, negativa ou 

positiva, do distribuidor da comarca de origem e, quando existir ordem de prisão contra 

o requerente da secretaria competente. 
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Art. 1.582. Se a certidão acusar distribuição de inquérito policial ou de denúncia, o 

postulante deverá fazer prova de que, no Juízo a que foi distribuído, inexiste ordem de 

prisão. 

Art. 1.583. O cumprimento de alvará de soltura protocolizado no horário de expediente 

não se suspende pelo encerramento deste. Se por qualquer razão o cumprimento 

imediato se mostrar inviável, o Juiz determinará ao Gestor judiciário que remeta o 

alvará ao magistrado de plantão. 

§ 1º Fora do horário de expediente, o cumprimento de alvará de soltura ficará a cargo do 

Juiz de plantão, a quem deverá ser apresentado pelo interessado, devidamente instruído. 

§ 2º Excepcionalmente, e desde que fora do expediente forense, o cumprimento do 

alvará será determinado pelo Juiz de plantão, após certidão do oficial de justiça 

plantonista quanto a veracidade do mandado de soltura. 

Art. 1.584. Requerimento de soltura de preso, firmado por advogado constituído, 

deverá ser por este instruído com as certidões pertinentes, de acordo com os itens acima. 

Art. 1.585. Serão instruídos pelo Gestor judiciário do Juízo que expediu o alvará de 

soltura os pedidos formulados por Defensor Público ou Dativo. 

Art. 1.586. As certidões que instruirão pedidos de soltura, seja qual for a espécie de 

prisão, deverão ser expedidas imediatamente. 

Art. 1.587. No caso de prisão civil ou falimentar, os presos ficam à disposição do Juízo 

da decisão, ao qual está afeto, exclusivamente, o cumprimento de alvará de soltura, que 

não depende de estar instruído com certidões. No entanto, questões administrativas 

voltadas à estada do preso na unidade prisional, serão decididas pelo Juiz Corregedor. 

Art. 1.588. O ofício da Corregedoria dos presídios manterá os seguintes livros 

obrigatórios: 

I – Registro de Alvarás de Soltura; 

II – Registro de Mandados de Prisão; 

III – Registro de Cartas Precatórias; 

IV – Registro de pedidos de Transferência de Preso; 

V – Protocolo Geral; 

VI – Carga de Mandados – Oficial de Justiça. 

Art. 1.589. Os livros da Corregedoria dos presídios devem estar devidamente 

nominados e numerados na seqüência, bem como deve conter termo de abertura, folhas 

numeradas e rubricadas e, nos já encerrados, termo de encerramento, todos com visto do 
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Diretor do estabelecimento prisional; as canetas utilizadas devem ser de tinta indelével 

de cor preta ou azul; evitar rasuras e, se ocorrerem, devem ser ressalvadas e certificadas, 

com data e assinatura de quem as fez, com as anotações como “sem efeito”, 

“inutilizado” e “em branco”. 

Art. 1.590. O Juiz responsável baixará Portaria devidamente especificada (vide anexo), 

com ampla divulgação, marcando o período para a correição, nos termos do art. 18 e § 

1º da CNGC/MT, com comunicação e envio de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça e 

aos responsáveis pelos serviços objeto da correição. 

Art. 1.591. Na correição devem ser verificados, obrigatoriamente, os seguintes itens, 

entre outros peculiares à unidade prisional: 

I – o quadro de funcionários e se a situação funcional se encontra regular; 

II – se a disposição dos móveis e as condições de higiene e ordem do local de trabalho 

são convenientes; 

III – as questões de segurança tanto dos presidiários quanto dos agentes prisionais e, se 

entender necessário, solicitar relatório do comandante da polícia militar da comarca ou 

região; 

IV – se foram sanadas e não estão sendo repetidas todas as irregularidades constatadas 

na correição anterior, adotando as providências disciplinares cabíveis; 

V – se a secretaria da unidade prisional possui Lei de Execuções Penais (Lei n.º 

7.210/1984) e o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado 

de Mato Grosso. 

VI – se o arquivo de livros, pastas e papéis é seguro, limpo, livre de insetos; 

VII – se há inventário de bens dos presos, tais como documentos e roupas e, ainda, se as 

informações são colhidas na entrada do preso no estabelecimento prisional; 

VIII – se o cadastramento e controle dos documentos atinentes a cada preso é feito em 

pasta individual, colocada em fichário por ordem alfabética ou, se possível, virtual; 

IX – se o livro de controle dos albergados é preenchido no momento da entrada (e não 

na saída), visando evitar favorecimentos por parte de agentes prisionais a alguns 

detentos do regime semi-aberto; 

X – se os relatórios dos albergados são enviados mensalmente ao Juízo da execução 

penal; 
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XI – se os reeducandos que trabalham possuem as planilhas individualizadas constando 

horário de início e final da jornada, bem como se assinam a cada dia, com a devida 

fiscalização do Diretor do estabelecimento prisional; 

XII – se foram firmados convênios com escolas ou cursos de formação educacional, nos 

termos do Provimento n. 25/2007 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

Art. 1.592. O Juiz corregedor da unidade prisional, ao tomar conhecimento do motim 

ou fuga, deverá requisitar do Diretor relatório, que deverá ser entregue no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

Art. 1593. Com a chegada do relatório, o magistrado deverá tomar as seguintes 

providências: 

I – dar ciência ao Ministério Público; 

II – oficiar à autoridade policial, para que tome as medidas legais cabíveis, instaurando, 

se for o caso, inquérito policial para apurar os fatos; 

III – oficiar ao Diretor do estabelecimento prisional, para que tome as providências no 

sentido de evitar futuras fugas, bem como para verificar, por meio de procedimento 

administrativo, as responsabilidades da fuga ocorrida; 

IV – oficiar ao Superintendente do Sistema Prisional, para que tome ciência dos fatos e 

as providências que entender cabíveis, inclusive instauração de sindicância sobre os 

fatos ocorridos; 

V – determinar a juntada de cópia do relatório do Diretor da Cadeia em cada processo 

dos fugitivos; 

VI – determinar, nos processos, a expedição de mandado de captura; 

VII – posteriormente, inspecionar o estabelecimento prisional para verificar a 

destruição de celas e dependências e, se for o caso, interditar temporariamente o 

estabelecimento. Importante lembrar que o Juiz não é carcereiro e nem diretor de 

estabelecimento prisional. A responsabilidade quanto a estabelecimentos prisionais é do 

executivo. Adotar a postura de Juiz-Corregedor e não de Juiz-Carcereiro. 
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Seção 31 – Pedidos Incidentais 

 

Art. 1.594. Para o processamento de incidente de remissão da pena, obrigatoriamente 

deverão estar presentes informações expressas sobre o comportamento carcerário do 

reeducando, a Portaria da autoridade administrativa ou a decisão judicial que lhe 

permitiu trabalhar e o atestado dos dias trabalhados, descontados os dias de descanso. 

Art. 1.595. Cabe ao Juiz da Sentença determinar o internamento de inimputável, 

devendo a vaga ser solicitada antecipadamente, por meio idôneo de comunicação à Vara 

de Execuções Penais da Comarca. 

Art. 1.596. Será observado o disposto nos artigos 70, inciso I, e 112, § 2.º da Lei 

7.210/84, no que se refere à concessão de livramento condicional, comutação e indulto. 

Art. 1.597. Estando em andamento investigação criminal, o pedido será formulado 

diretamente ao Juízo competente para o feito.  
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Seção 32 – Execução de Pena e Regulamentação da Utilização dos Recursos das 
Penas de Prestação Pecuniária e das Medidas Alternativas  

 

Art. 1.598. Se a pena pecuniária for a única infligida, após o trânsito em julgado da 

decisão, o Juízo da condenação intimará o condenado a pagá-la em 10 (dez) dias ou, se 

for o caso, requerer o parcelamento deste pagamento por petição.  

Art. 1.599. Não encontrado para intimação ou não efetuado o recolhimento da multa ou 

não requerido seu parcelamento, o Juiz da condenação determinará o cumprimento das 

providências previstas no Capítulo II, Seção 28 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 1.600. Ao Estar o recuperando em regime fechado e comprovar a impossibilidade 

de pagamento no prazo de 10 (dez) dias, a execução da pena de multa ficará suspensa 

até a data do seu livramento.  

Art. 1.601. O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, deverão ser 

norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre 

outros, pelos dispositivos do art. 37, caput, da Constituição Federal, sem olvidar a 

indispensável e formal prestação de contas perante a unidade judiciária, sob pena de 

responsabilidade, assegurando-se a publicidade e a transparência na destinação dos 

recursos.  

 

Da Inscrição da Dívida Ativa 

 

Art. 1.602. Comprovado o não pagamento da pena pecuniária aplicada, deverão ser 

remetidos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) os dados, obedecendo-se 

aos requisitos do Capítulo II, Seção 28 desta Consolidação. 

§ 1º Ao remeter a pena pecuniária para inscrição em dívida ativa, o Juiz observará a 

legislação sobre o limite do valor monetário mínimo para tal inclusão, devendo, se 

constatado que o valor a ser inscrito é inferior a este limite, abster-se de determinar a 

inscrição, sem prejuízo da informação sobre o valor à Procuradoria Fiscal do Estado. 

§ 2º Os recurso(s) destinado(s) às entidade(s) devem estar vinculados ao orçamento do 

projeto escolhido. 
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Destinação dos Valores 

 

Art. 1.603. A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente, à vítima ou a seus 

dependentes.  

Art. 1.604. Os valores da conta judicial, quando não destinados às vítimas ou a seus 

dependentes, deverão destinar-se preferencialmente:  

I – à entidade pública ou privada com finalidade social;  

II – às atividades de caráter essencial à segurança pública, à educação e à saúde, desde 

que essas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade 

judiciária;  

III – aos Conselhos da Comunidade.  

Art. 1.605. A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados pelas 

entidades, priorizando-se o repasse desses valores aquelas: 

I – mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de 

serviço à comunidade ou a entidade pública; 

II – atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, 

assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os Conselhos 

da Comunidade; 

III – prestem serviços de maior relevância social e;  

IV – apresentem projetos com viabilidade de execução, segundo a utilidade e a 

necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas 

específicas. 

Art. 1.606. A análise e aprovação do projeto e das condições pelo Juiz responsável 

deverão ser precedidas de prévio parecer do Ministério Público, que deverá ser 

cientificado de todo o processo de escolha. 

 

Vedações de Destinação dos Recursos 

 

Art. 1.607. É vedada a destinação destes recursos:  

I – ao custeio do Poder Judiciário;  
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II – para a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas 

e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração a seus 

membros;  

III – para fins político-partidários;  

IV – a entidades que não estejam regularmente constituídas, sob pena de 

responsabilização, caso haja desvio de finalidade;  

V – para o modelo tradicional de entrega de "cesta básica" ou outra forma de pagamento 

direto à entidade. 

Art. 1.608. É vedada a escolha aleatória das entidades, devendo ser motivada a decisão 

do Juiz que legitimar o seu ingresso entre os beneficiários da unidade judiciária. 

Art. 1.609. É vedada, ainda, a destinação de todo o recurso arrecadado a uma única 

entidade, em havendo outras cadastradas, ou a um grupo reduzido de entidades, dando-

se uma distribuição equânime dos valores, de acordo com o número de entidades 

interessadas e com a abrangência e relevância de cada projeto apresentado. 

 

Da Definição das Entidades Beneficiadas 

 

Art. 1.610. Para fins de destinação das verbas oriundas das penas pecuniárias, 

consideram-se entidades públicas aquelas definidas no art. 1º, § 2º, inciso II, da Lei n. 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e, entidades privadas com destinação social, aquelas que 

atendam os requisitos do art. 2º da Lei n. 9.637, de 15 de maio de 1998; e, ainda, 

Conselho da Comunidade, aquele estabelecido nos termos do art. 80 da Lei de Execução 

Penal. 

 

Conta para Depósitos dos Valores Decorrentes das Penas 

 

Art. 1.611. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente da suspensão 

condicional do processo ou transação penal, os valores serão recolhidos em conta 

judicial própria, vinculada à conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

nos autos do procedimento que tramitará na secretaria da vara competente ou na Central 

de Execução de Penas Alternativas - CEPA.  

Parágrafo único. A movimentação da referida conta será feita, tão-somente, por meio 

de alvará judicial, vedado o recolhimento em cartório, ou secretaria. 
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Art. 1.612. Quando, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a transação penal 

importar em pagamentos em pecúnia, fica facultado aos juízes destinar tais valores à 

conta judicial referida no art. 1.604, da CNGC, movimentada pelo juízo de execução 

penal da respectiva comarca. 

Art. 1.613. Embora exista a possibilidade de os valores aqui tratados serem depositados 

no FUNPEN Estadual, devem ser observados os dispositivos da Resolução nº 154/CNJ, 

do Prov. 21/CNJ e deste Provimento. 

Art. 1.614. Todos os depósitos realizados na conta, por meio de guia expedida pelo 

sistema SISCONDJ, deverão identificar o nome do sacado (depositante) e o número do 

feito que originou a pena pecuniária. 

Art. 1.615. Caso não conste a identificação referida no item anterior, o depositante 

deverá informar, por meio de petição, o processo de origem e juntar a guia, 

comprovando, assim, o pagamento no procedimento específico na CEPA, e, na sua 

ausência, a unidade judiciária de Execução da Pena competente. 

Parágrafo único. Não deve ser recebida a guia avulsa ou juntada nos autos, sem 

acompanhamento das informações de identificação por meio de petição de advogado ou 

defensor público. 

 

Providências Judiciais 

 

Art. 1.616. Cabe ao Juiz de cada unidade judicial com competência para execução penal 

ou medida alternativa:  

I – fixar, já na audiência admonitória, a forma de pagamento e a data de vencimento 

da(s) prestação(ões), com a entrega de guia de depósito preenchida ao apenado, 

facilitando-lhe o pagamento;  

II – determinar o pagamento dos valores, por meio de depósito judicial, à instituição 

financeira gestora da conta judicial, exclusivamente, para os depósitos originados de 

pena de prestação pecuniária decorrentes de medidas alternativas à pena (transação 

penal, condição da suspensão condicional do processo), por meio de emissão de guias 

pelo SISCONDJ, no site do TJMT;  

III – determinar que o pagamento do valor imposto a título de pena deve ser em 

dinheiro, por meio de depósito judicial;  
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IV – formar, se possível, Equipe Multidisciplinar para atender aos fins deste 

provimento, formada, preferencialmente, por um contador, um assistente social e um 

servidor efetivo com formação em Administração, Direito ou Contabilidade;  

V – lançar anualmente de editais para cadastro e apresentação de projetos por parte das 

entidades assistenciais interessadas na utilização da verba;  

VI – exigir a prestação de contas das entidades beneficiadas, nos moldes do Anexo I 

deste Provimento;  

VII – homologar a prestação de contas dos projetos habilitados; 

VIII – abster-se de indicar em suas decisões termos de audiência, suspensão 

condicional da pena ou do processo, entidades a serem beneficiadas por prestações 

pecuniárias, salvo se os beneficiários forem as próprias vítimas da infração penal 

(reparação do dano), destinando-se as prestações de serviço e os pagamentos em 

dinheiro na forma estabelecida nesta Seção. 

IX – determinar a distribuição, imediata à publicação deste Provimento, do 

procedimento na classe 20051 - Petição->Atos e expedientes->Outros Procedimentos-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, com a finalidade de vincular os valores que 

ainda não tiverem destinação específica. 

Art. 1.617. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da 

Equipe Multidisciplinar do Juízo competente para a execução da pena ou medida 

alternativa, onde houver, e do Ministério Público.  

Art. 1.618. O Edital deverá atender ao disposto na Resolução 154, de 13 de julho de 

2012, do Conselho Nacional de Justiça, bem como fixar o prazo de inscrição, os 

requisitos mínimos a serem atendidos pela entidade interessada e a documentação 

necessária, e ainda, os critérios e o prazo de seleção dos projetos, o período máximo de 

execução do projeto e, finalmente a data de divulgação do resultado.  

 

Edital para Cadastro 

 

Art. 1.619. Anualmente, as diretorias dos fóruns de todas as unidades judiciárias do 

Estado de Mato Grosso deverão divulgar, pelos meios de comunicação local mais 

utilizados, bem como fixar no átrio do fórum, os termos deste Provimento e edital 

(Anexo II), preferencialmente, no mês de janeiro, com as especificações pertinentes, 

estabelecendo o prazo de 30 dias para que as entidades realizem o cadastro para serem 
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habilitadas e apresentarem projetos, com a finalidade de receberem os recursos 

provenientes das penas pecuniárias. 

Parágrafo único. Publicado o edital, a diretoria do fórum deverá distribuir o 

procedimento na classe 20051 - Petição->Atos e expedientes->Outros Procedimentos-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. 

Art. 1.620. O requerimento de cadastro deverá ser apresentado pela entidade interessada 

à diretoria da respectiva unidade judiciária, no prazo previsto no edital a que se refere o 

artigo anterior, por meio de formulário próprio constante no Anexo III deste 

Provimento. 

Art. 1.621. Findo o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do Edital e recebido o 

requerimento de cadastro, deverá ser realizada visita à entidade, no prazo de 30 (trinta) 

dias, preferencialmente, por assistente social ou equipe multidisciplinar, ou, na 

impossibilidade, por servidor do quadro do Poder Judiciário, lavrando-se relatório de 

visita, n o qual constarão informações pormenorizadas a respeito da entidade, bem como 

de suas instalações, inclusive mediante registro fotográfico, por meio de formulário 

próprio constante no Anexo IV desta seção. 

Art. 1.622. Apresentado o relatório de visita e preenchidos os requisitos do edital, os 

autos serão encaminhados com vista para o Ministério Público para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 1.623. Retornando os autos, a diretoria publicará a relação das entidades com 

cadastro regular. 

Parágrafo único. Após 10 (dez) dias da publicação do item acima, a entidade 

cadastrada poderá apresentar o projeto que será analisado pelo diretor para verificar se 

está na forma exigida por esta norma. 

Art. 1.624. A cada 2 (dois) anos as entidades deverão recadastrar-se, apresentando os 

documentos relacionados no artigo anterior.  

 

Cadastro da Entidade 

 

Art. 1.625. As entidades interessadas em se tornarem beneficiárias deverão:  

I – realizar o cadastro na unidade judiciária competente e apresentar o requerimento 

instruído com os seguintes documentos:  

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
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b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

c) número do CNPJ da entidade; 

d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Art. 1.626. O projeto deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias após a publicação 

da relação das entidades com os cadastros regulares, em 2 (duas) vias. 

Parágrafo único. O projeto a ser apresentado pela entidade que pretende obter os 

recursos deverá seguir o Modelo Orientado para Projetos Sociais, que integra o Anexo 

V desta seção, e conter as seguintes especificações: 

I – dados de identificação do projeto e da instituição; 

II – justificativa; 

III – objetivos do projeto; 

IV – o público alvo; 

V – impacto;  

VI – recursos materiais, acompanhados de 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo 

objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária 

respectiva, se houver, sendo estes legíveis, com nome de um responsável devidamente 

identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-

mail. 

VII – calendário de execução do projeto; 

VIII – descrição de recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 

identificação (RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que participarão da 

respectiva execução; 

IX – resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 

proficiência.  

Art. 1.627. Havendo a apresentação de projetos em desconformidade com as 

especificações aqui previstas, será a entidade notificada para sanar a irregularidade, no 

prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por mais 5 (cinco) por decisão fundamentada. 
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Art. 1.628. Não obedecendo ao disposto no art. 1.626, parágrafo único, da CNGC, a 

entidade será excluída do cadastro da unidade judiciária responsável pela destinação dos 

recursos aqui previstos. 

Art. 1.629. Os projetos cadastrados serão analisados pela equipe multidisciplinar, se 

houver, ou por servidor com formação em Contabilidade ou Administração que deverá 

apresentar parecer técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as entidades e 

projetos que atendam aos seguintes requisitos: 

I – relevante cunho social; 

II – viabilidade de implementação; 

III – utilidade e necessidade; 

IV – benefícios à segurança pública, educação ou saúde. 

Art. 1.630. Apresentado o parecer técnico, os autos serão encaminhados ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, e a seguir conclusos ao Juiz, que 

decidirá, no mesmo prazo, com fundamento nos requisitos do artigo anterior e no 

disposto na Resolução n. 154 do Conselho Nacional de Justiça quais projetos serão 

contemplados. 

Art. 1.631. As entidades poderão apresentar um ou mais projetos, devidamente 

instruídos nos termos desta Seção.  

Art. 1.632. Habilitados os projetos, haverá a formação de banco de dados no Juízo para 

fins de formação de cadastro a que se refere o art. 3º, inciso I, do Provimento n. 21, de 

30 de agosto de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Parágrafo único. O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI da 

CGJ desenvolverá sistema próprio para que a diretoria possa ter banco de entidades com 

cadastro regular e projetos habilitados.  

Art. 1.633. Os projetos serão distribuídos, por dependência, nos autos do cadastro 

previsto no art. 1.619, parágrafo único, da CNGC. 

§ 1º Habilitados os projetos, o Diretor do Foro decidirá, constando-se a determinação de 

distribuição de procedimento principal na CEPA, e, na sua ausência, a unidade 

judiciária de Execução da Pena para nela ser autuado, se ainda não houver autos 

específicos para o fim de depósitos dos valores das penas pecuniárias, na classe 20015 - 

Petição->Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO. 
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§ 2º No despacho inicial, o magistrado competente pela execução penal determinará a 

publicação de edital para dar ampla publicidade das unidades com projetos habilitados, 

com o valor do orçamento de execução parcial e total. 

§ 3ºO procedimento referido terá como peça inicial o edital do item anterior, 

acompanhado de cópias do relatório de visita e pareceres. 

§ 4º A escolha da entidade habilitada será efetuada pelo Juiz da Execução ou do Juizado 

Especial Criminal, sendo os projetos das respectivas empresas autuados e apensos ao 

procedimento do § 1º deste artigo. 

 

 

Procedimento da CEPA e Varas de Execução Penal 

 

Art. 1.634. Anualmente, a CEPA, na sua ausência, a unidade judiciária de Execução da 

Pena, autuará o procedimento descrito no art. 1.633, § 1º, da CNGC com objetivo 

específico de receber o edital com a lista das entidades com projetos habilitados e todos 

os valores relativos a penas de prestação pecuniárias em substituição à prisão; 

pagamentos impostos como condição da suspensão do processo ou decorrentes de 

transação penal. 

§ 1º No despacho inicial, o Juiz deverá: 

I – indicar os projetos selecionados por sua unidade judiciária que receberão os 

recursos; 

II – determinar à entidade beneficiada abertura de conta bancária específica para 

movimentação dos valores referentes ao projeto, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º A esse procedimento ficarão apensos os projetos com as respectivas prestações de 

contas, termos de visitas de acompanhamento da execução e pareceres. 

 

Da Execução do Projeto 

 

Art. 1.635. A partir do momento em que houver a disponibilidade de recursos 

suficientes para atender ao(s) projeto(s) apresentado(s), será feita a destinação do 

numerário respectivo. 

Art. 1.636. A decisão fixará o prazo para a prestação de contas conforme o(s) 

cronograma(s) da(s) execução(ões) apresentada(s) no(s) projeto(s). 
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Art. 1.637. Os valores destinados a cada entidade serão levantados de acordo com o 

cronograma de despesas estabelecido no projeto, por meio de único alvará judicial. 

Art. 1.638. Feita a destinação do recurso ao projeto, o Juiz responsável pela Unidade 

Judiciária deverá estabelecer o critério para o acompanhamento da execução do 

cronograma apresentado, fiscalizado pela Equipe Multidisciplinar, o cumprimento do 

prazo inicialmente proposto em atendimento à exigência contida no edital e no projeto. 

 

 

 

 

 

Prestação de Contas 

 

Art. 1.639. A(s) entidade(s) será(ão) intimada(s) para apresentar(em) a prestação de 

contas da execução parcial do projeto, por meio de carta de intimação, com 

comprovante de recebimento. 

Art. 1.640. Da data de intimação, as entidades terão 15 (quinze) dias para juntarem a 

prestação de contas da verba recebida e da sua destinação. 

Art. 1.641. O prazo a que se refere o item acima poderá ser prorrogado, por uma única 

vez, por mais 10 (dez) dias, a requerimento da entidade beneficiada. 

Art. 1.642. A entidade que deixar de entregar o relatório no prazo determinado ficará 

impedida de participar do certame subsequente. 

Art. 1.643. O impedimento do no art. 1.642, da CNGC também se aplica aos casos em 

que a apresentação do projeto ocorra sem alguma das especificações obrigatórias e não 

seja atendido o prazo determinado pelo Juiz. 

Art. 1.644. As prestações de contas de cada entidade serão juntadas nos autos que 

foram distribuídos na CEPA ou nas secretarias das Varas de Execução, conforme o art. 

1.634, § 2º, da CNGC.  

Art. 1.645. Para a prestação de contas, a entidade beneficiada deverá apresentar:  

I – as contas à Equipe Multidisciplinar do Juízo;  

II – A prestação de contas deverá vir acompanhada os seguintes documentos:  

a) Ao fim do projeto, o relatório detalhado, assinado pelo responsável pela entidade 

beneficiada, com informações tais como: execução do objeto e atingimento dos 
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objetivos; meta alcançada, população beneficiada, avaliação da qualidade dos serviços 

prestados, montante de recursos aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou 

endereço da execução do objeto/objetivo; demais informações ou registros e, 

especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento ao público, inclusive 

com registro fotográfico;  

b) No final do projeto, apresentar relatório de Execução Físico-Financeira consolidado 

com todo o recurso utilizado e metas executadas;  

c) a relação de pagamentos efetuados, em sequência cronológica e relação de bens 

adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos pactuados, respectivas notas 

fiscais e “atestados”;  

d) demais documentos contábeis e financeiros e, ainda, a declaração de guarda e 

conservação destes.  

Art. 1.646. Tanto o promotor de justiça quanto o juiz poderão requisitar documentos, 

informações, comprovantes ou esclarecimentos e, bem assim, realizar inspeções 

pessoais. 

Art. 1.647. A prestação de contas recebida pelo magistrado será encaminhada à equipe 

multidisciplinar ou assistente social, da unidade judiciária, se houver que deverá emitir 

parecer, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da execução do objeto e alcance dos 

objetivos, com avaliação das atividades realizadas no atendimento ao público.  

Parágrafo único. Após o parecer da equipe multidisciplinar, a prestação de contas será 

remetida ao Ministério Público, para manifestação, também no prazo de 10 (dez) dias.  

Art. 1.648. Não havendo diligências a serem realizadas, e cumpridas as providências 

determinadas, o juiz apreciará as contas apresentadas, zelando sempre pela publicidade 

e transparência na destinação dos recursos e correta aplicação. 

Art. 1.649. Concluída a execução do projeto, a instituição prestará contas à unidade 

judiciária, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de enquadramento de conduta 

do seu representante legal em crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código 

Penal, podendo gerar, em caso de desvio, responsabilidade civil, penal e administrativa.  

Art. 1.650. Homologadas as contas, os feitos (relativos ao projeto e respectiva prestação 

de contas) serão desapensados e arquivados. 

Parágrafo único. Eventual sobra de recursos deverá ser depositada na subconta do 

procedimento administrativo previsto no art. 1.634, da CNGC. 

 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 534 de 703



Execução de Pena e Regulamentação da Utilização dos Recursos das Penas de 

Prestação Pecuniária e das Medidas Alternativas nos Crimes Ambientais 

 

Art. 1.651. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à unidade 

gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de Direito 

da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o 

recolhimento em cartório ou secretaria.  

Art. 1.652. Cabe ao Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante 

Ambiental:  

I – fixar na audiência de transação penal ou na audiência de suspensão condicional do 

processo, a forma de pagamento e a data de vencimento da(s) prestação(ões), com a entrega 

de guia de depósito preenchida ao apenado, facilitando-lhe o pagamento; 

II – determinar o pagamento dos valores, por meio de depósito judicial, à instituição 

financeira gestora da conta judicial, exclusivamente, para os depósitos originados de pena 

de prestação pecuniária decorrentes de medidas alternativas à pena (transação penal e 

suspensão condicional do processo), por meio de emissão de guias pelo SISCONDJ, no site 

do TJMT; 

III - determinar que o pagamento do valor imposto a título de pena deve ser em dinheiro, 

por meio de depósito judicial; 

IV – formar equipe Multidisciplinar para atender aos fins deste provimento, formada, 

preferencialmente, por um contador, um assistente social e um servidor efetivo com 

formação em Administração, Direito ou Contabilidade, salvo a ausência de profissionais 

aptos à composição; 

V – lançar anualmente editais para cadastro e apresentação de projetos por parte das 

entidades assistenciais interessadas na utilização da verba; 

VI – exigir a prestação de contas das entidades beneficiadas, nos moldes do Anexo I desta 

Seção; 

VII – homologar a prestação de contas dos projetos habilitados; 

VIII – abster-se de indicar em suas decisões, termos de audiência, suspensão condicional da 

pena ou do processo, entidades a serem beneficiadas por prestações pecuniárias, salvo se os 

beneficiários forem as próprias vítimas da infração penal (reparação do dano), destinando-

se as prestações de serviço e os pagamentos em dinheiro na forma estabelecida nesta Seção, 

porque isto se dará por intermédio do processo de habilitação; 
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Art. 1.653. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da 

Equipe Multidisciplinar do Juízo competente para a execução da pena ou medida 

alternativa, onde houver, e do Ministério Público.  

Art. 1.654. O Edital para a habilitação das entidades a que se refere o item V, art. 1.652, da 

CNGC, deverá atender ao disposto na Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho 

Nacional de Justiça, bem como fixar o prazo de inscrição, os requisitos mínimos a serem 

atendidos pela entidade e a documentação necessária, e ainda, os critérios e o prazo de 

seleção dos projetos, o período máximo de execução do projeto e, finalmente a data de 

divulgação do resultado.  

Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:  

I – à entidade pública ou privada com finalidade socioambiental;  

II – às atividades de caráter essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, 

preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que estas atendam às 

áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade judiciária. 

Art. 1.656. No que não conflitar com a presente norma, aplica-se o disposto no Provimento 

nº 05/CGJ.  

 

Das Disposições Finais 

 

Art. 1.657. Os valores depositados em contas correntes que foram abertas em conformidade 

com a Resolução 154/2012 e Provimentos nº 59/2012 e 33/2014 -CGJ, deverão ser 

depositados em conta nova que se abrirá, nos termos deste provimento, com imediato 

consequente fechamento da conta antiga.  

Art. 1.658. Durante o período de execução do projeto o assistente social vinculado ou 

indicado pelo juízo, ou, em sua falta, servidor do quadro do Poder Judiciário, realizará 

visitas periódicas às entidades que estejam recebendo os prestadores de serviços ou valores 

em dinheiro.  

Art. 1.659. Os juízes da execução penal deverão proceder às adequações necessárias ao fiel 

cumprimento deste Provimento, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 

publicação, inclusive quanto ao cadastramento das entidades conveniadas.  
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Seção 33 – Da Central de Execução das Medidas e Penas Alternativas - CEPA  

 

Art. 1.660. A CENTRAL DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS E PENAS 

ALTERNATIVAS, integrada ao Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de 

Cuiabá/MT, reconhecida pela sigla “CEPA/MT”, têm competência para promover a 

execução das penas e medidas não privativas de liberdade e condições, impostas pelos 

Juízos Criminais e Juizados Especiais Criminais da Capital. 

Parágrafo único. A execução consiste no acompanhamento do infrator beneficiado 

durante o período de satisfação da alternativa penal ou condição imposta, mediante 

fiscalização do seu efetivo cumprimento por agentes designados e orientação de 

profissionais de formação multidisciplinar, sob a orientação do Juiz de Direito.  

Art. 1.661. Os Juízos Criminais da Capital, ao imporem penas alternativas autônomas 

ou substitutas, na forma do artigo 43 e seguintes do Código Penal, especialmente, 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (artigo 46 do Código Penal), 

interdição temporária de direitos (artigo 47 do Código Penal), limitação de fim de 

semana (artigo 48 do Código Penal); suspensão condicional da pena (artigo 77 do 

Código Penal) e livramento condicional (artigo 83 do Código Penal) c.c. artigo 131 e 

seguintes da Lei 7.210/84, que importe em fiscalização e acompanhamento do infrator 

beneficiado durante o período de satisfação, transitada em julgado a decisão, quando for 

o caso, deverá fazer expedir “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS 

NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE” (artigos 147, 149, 151 e 154 da Lei 7.210/84).  

§ 1º Do mesmo modo, farão expedir “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E 

MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, os Juízos dos Juizados Especiais 

Criminais da Capital, ao imporem aos infratores em sentença penal condenatória, 

sanção ou condição que tenham a mesma natureza das acima enumeradas e que 

necessitarem de fiscalização e acompanhamento do beneficiário durante o período de 

satisfação. 

§ 2º A “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE” deverá ser instruída com os documentos, certidões e informações que 

possibilitem a execução da alternativa penal.  

§ 3º Expedida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, em decorrência de sentença penal condenatória e 
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suspensão condicional da pena, deverá ser o processo arquivado, com baixas no 

relatório estatístico e controles do Juízo. 

Art. 1.662. Recebida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, o Juízo da CEPA/MT passará a ter competência 

para todos os atos da execução, fiscalização e acompanhamento do infrator beneficiado. 

Art. 1.663. A “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE” fica sujeita a registro no cartório distribuidor quando 

remetida à CEPA/MT, e sujeita a baixa no mesmo cartório quando remetida ao Juízo de 

origem. 

Art. 1.664. Não será expedida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS 

NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, quando for imposta multa isoladamente 

(artigo 50 do Código Penal, artigo 164 da Lei 7.210/84, artigo 84 da Lei 9.099/95 e art. 

1.592 desta CNGC. 

Art. 1.665. A Corregedoria-Geral da Justiça aprovará e distribuirá o modelo da “GUIA 

PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE” de que trata esta Seção. 

Art. 1.666. Quando da imposição de prestação de serviços à comunidade ou entidade 

pública, caberá ao Juízo da CEPA especificar as condições em que a atividade será 

desenvolvida, cabendo-lhe, inclusive, a designação da entidade recipiente, nos termos 

do artigo 149, incisos I e III da Lei 7.210/84. 

§ 1ºA CEPA/MT deverá manter cadastro de entidades públicas ou privadas capacitadas 

para receber os infratores beneficiados com as alternativas penais. 

§ 2ºO Juiz da CEPA/MT fará a designação da entidade para que o infrator beneficiado 

cumpra a alternativa penal imposta, à vista dos estudos e pareceres multidiciplinares 

respectivos, tendo em conta atividade que melhor se ajuste às caraterísticas, condições 

pessoais e individualidade do infrator beneficiado e, ainda, a natureza da infração 

praticada.  

Art. 1.667. Declarada extinta a punibilidade pelo integral e satisfatório cumprimento da 

alternativa penal imposta, o Juiz da CEPA/MT determinará a baixa do relatório 

estatístico, registros, distribuição e arquivamento do processo executivo.  

Art. 1.668. O Juiz da CEPA/MT baixará ORDEM DE SERVIÇO disciplinando a 

atividade dos agentes de fiscalização e demais profissionais à sua disposição. 
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Art. 1.669. Os Juízes Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de 

Cuiabá/MT deverão determinar a remessa à CEPA/MT das Guias de Execução de penas 

restritivas de direitos, sursis e demais medidas penais alternativas, aplicadas em bojo de 

sentença penal condenatória irrecorrível, instruindo-as com as peças descritas no artigo 

106 da Lei de Execução Penal, e outras que as partes requererem ou o Juízo da 

condenação entender conveniente. 

Art. 1.670. Nos casos de suspensão do processo a que se refere o caput do artigo 89, Lei 

9.099/95, a competência para a fiscalização das condições e adoção das providências 

mencionadas no referido artigo é do juiz prolator do ato, não se procedendo na forma do 

item precedente (confecção de Guia de Execução e encaminhamento à CEPA).  
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Seção 34 – Da Remição de Pena pelo Estudo e pela Leitura  

 

Art. 1.671. Recomendar aos Juízes de Execução Penal a concessão de remição de pena 

pelo estudo aos condenados que cumprem penas privativas de liberdade, em regime 

fechado ou semi-aberto, desde que observadas as condições estabelecidas nesta Seção. 

Art. 1.672. A remição será obtida mediante freqüência e avaliação positiva de 

aproveitamentos relativos ao ensino fundamental, médio, profissionalizante, e ao ensino 

superior, sob a direção ou coordenação do Departamento Penitenciário – DEPEN. 

§ 1º O Juiz ou o Diretor do estabelecimento penal poderá firmar convênios de 

cooperação com outros Órgãos da Administração Pública ou instituições educacionais 

para realização de aulas nos presídios. 

§ 2º Inexistindo condições de ministrar aulas nas próprias unidades prisionais, poderão 

ser credenciados estabelecimentos de ensino regular, profissionalizante ou superior, 

possibilitando-se a freqüência, se compatível com o regime prisional. 

§ 3º A contagem do tempo para remição pelo estudo será feita à razão de 1 (um) dia de 

pena por 12 (doze) horas de freqüência escolar efetiva. (art. 126, parágrafo 1º, inciso I, 

da LEP)”  

§ 4º Será fornecida ao Juízo das Execuções, pela direção do estabelecimento de ensino, 

declaração sobre a freqüência do reeducando a cada mês, e sobre o aproveitamento 

escolar, a cada avaliação bimestral. 

§ 5º Se ministrado o curso nas dependências da unidade prisional, o Diretor da Unidade 

Penal fará a comunicação a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 6º O reeducando que, injustificadamente, não atingir 80% (oitenta por cento) da 

frequência escola r mensal, ou for insatisfatório o seu aproveitamento, ou ainda, que 

incidir em falta grave na forma do artigo 127 da LEP, será excluído dessa forma de 

remição. 

§ 7º As decisões judiciais que abordarem as hipóteses previstas nesta Seção serão 

fundamentadas (CF, art. 93, IX), e proferidas após ouvir-se o reeducando e o Ministério 

Público. 

§ 8º Considerando que o ensino religioso é legalmente aceito como parte dos currículos 

das escolas oficiais do ensino fundamental (Lei 9394/96 – art. 33), a remição de pena 

também poderá ser obtida pelas horas de estudos relativos a essa área de conhecimento.  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 540 de 703



Art. 1.673. Cumpridas as formalidades legais, a remição de pena será declarada pelo 

Juiz da Secretaria de Execução Penal, ouvido sempre o Ministério Público, sendo o 

tempo remido somado ao tempo de cumprimento de pena, como aproveitamento para 

futura extinção da sua execução. 

Art. 1.674. Constitui crime previsto no art. 299 do Código Penal declarar ou atestar 

falsamente prestação de serviço ou estudo, com o fim de instruir pedido de remição de 

pena. 

Art. 1.675. Institui, no âmbito das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso, o 

Programa “Remição pela Leitura na Prisão”, em atendimento ao disposto na Lei de 

Execuções Penais, no que tange à assistência educacional aos reeducandos custodiados 

nas respectivas unidades.  

Parágrafo único. O referido programa poderá ser integrado a outros programas de 

mesma natureza que venham a ser executados nas Unidades Prisionais Estaduais. 

Art. 1.676. O Programa visa à possibilidade de remição da pena do reeducando em 

regime fechado e semiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 126, da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, alterado pela Lei nº 12.433/2011, de 29 de junho de 

2011, concomitantemente com a Súmula 341 do STJ, com o artigo 4º, III, da Resolução 

nº 02 do Conselho Nacional de Educação e com a Portaria Conjunta nº 276, de 20 de 

junho de 2012, do Departamento Penitenciário Nacional, que estabelecem as ações 

complementares de fomento à leitura, desse modo, atendendo a pressupostos de ordem 

objetiva e outros de ordem subjetiva. 

Parágrafo único.O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de execução provisória 

da pena.  

Art. 1.677. A participação do reeducando far-se-á de forma voluntária, sendo 

disponibilizado ao participante, em conformidade às suas qualidades pessoais, 01 (um) 

exemplar de obra literária, clássica, religiosa, científica ou filosófica, dentre outras, de 

acordo com as obras disponíveis adquiridas ou doadas às Unidades Prisionais locais. 

Parágrafo único. Tendo em vista a real efetivação do Programa, é necessário que haja, 

nos acervos das bibliotecas das Unidades Prisionais locais, o mínimo necessário de 

exemplares diversificados das obras a serem trabalhadas no Programa, assim buscando 

adaptar-se às condições particulares de cada pessoa.  

Art. 1.678. Segundo o critério objetivo, o reeducando terá o prazo de 21 (vinte e um) a 

30 (trinta) dias para a leitura de uma obra literária, apresentando ao final deste período 
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uma resenha de próprio punho a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério 

legal e regulamentar de avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena por obra 

lida e resenhada, e ao final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade 

de remir até 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, observada a 

capacidade gerencial da Unidade.  

Art. 1.679. O critério subjetivo possui embasamento legal no artigo 126 da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, equiparando-se ao trabalho intelectual, e considerar-se-á 

a fidedignidade e a clareza da resenha, sendo desconsideradas aquelas que não 

atenderem a esse pressuposto.  

Art. 1.680. O referido Projeto desenvolver-se-á observando os seguintes termos: 

I – A seleção dos reeducandos participantes e a orientação de suas atividades, será feita 

pela equipe de tratamento penitenciário, sendo que a avaliação das resenhas elaboradas 

ficará a cargo de comissão específica, com finalidade pedagógica, a ser nomeada pelo 

Diretor de cada Unidade Prisional e presidida por servidor da respectiva Unidade, com 

atribuição de coordenação de medidas assistenciais de recuperação dos reeducandos; 

II – A comissão de que trata o inciso I do presente artigo, terá no mínimo 04 (quatro) 

participantes e poderá ser composta por servidores das Unidades Prisionais – 

especialistas em assistência penitenciária –, membros dos Conselhos da Comunidade, 

integrantes das APACs Estaduais (Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados) e membros de instituições parceiras (religiosas, assistenciais e 

educacionais); 

III – Podem participar do referido Projeto todos os reeducandos da Unidade que tenham 

as competências de leitura e escrita necessárias para a execução das atividades 

referentes ao mesmo, principalmente aqueles que não estiverem sendo atendidos pela 

escola regular ou por outras oficinas/projetos extracurriculares; 

IV – A avaliação das competências de que trata o inciso II do presente artigo, ficará a 

cargo de Pedagogo(a) atuante na respectiva Unidade Penal, ou servidor com atribuições 

assistenciais de recuperação, ou ainda, voluntário devidamente regulamentado pela Lei 

nº 9.608/98, designado pelo Diretor de cada Unidade Prisional, sempre observando a 

finalidade pedagógica e socializadora do referido Projeto; 

V – O reeducando participante do Projeto receberá orientações para tal, 

preferencialmente através de Oficinas de Leitura, sendo cientificado da necessidade de 

alcançar os objetivos propostos para que haja a concessão de remição da pena, a saber: 
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a) Estética: Respeitar parágrafo; não rasurar; respeitar margem; e letra legível; 

b) Limitação ao Tema: Limitar-se a resenhar somente o conteúdo do livro, isto é, não 

citar assuntos alheios ao objetivo proposto; 

c) Fidedignidade: proibição de resenhas que sejam consideradas como plágio; 

VI – As Oficinas de Leitura, com vistas ao incentivo à leitura e ao desenvolvimento da 

escrita como forma criativa de expressão, abrangerá um universo maior de participantes 

e será realizada pela equipe de tratamento penitenciário e possíveis colaboradores 

voluntários regulamentados pela Lei nº 9.608/98, em salas de aula ou oficinas de 

trabalho, em data previamente agendada junto a Divisão de Segurança e Disciplina; 

VII – A Comissão organizadora do Projeto analisará os trabalhos produzidos, 

observando os aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o 

livro trabalhado, proferindo parecer conclusivo assinado por todos os membros; 

VIII – O resultado deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz das Execuções Penais, para 

que este decida sobre o aproveitamento a título de remição da pena, contabilizando-se 

04 (quatro) dias de remição de pena, por obra literária, aos que alcançarem o objetivo 

proposto; 

IX – Aos integrantes da Comissão supracitada deverá ser dada ciência dos termos do 

Artigo 130, da Lei nº 7.210/84, acerca da possibilidade de constituição de crime por 

atestar com falsidade um pedido de remição de pena, podendo ainda ser 

responsabilizados civilmente e administrativamente.  

Art. 1.681. A remição será aferida e declarada pelo Juízo das Execuções Penais, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa.  

§ 1º A Direção da Unidade Prisional encaminhará mensalmente ao Juízo das Execuções 

cópia do registro de todos os presos participantes do projeto, com informações 

referentes ao item de leitura de cada um deles, de acordo com o art. 1.678, da CNGC.  

§ 2º Aos reeducandos dar-se-á a relação de seus dias remidos. 
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Seção 35 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Secretarias Judiciais Criminais 

 

Caderno Processual 

 
Art. 1.682. Procedida à distribuição ou redistribuição do feito, o Cartório Distribuidor 

deverá anexar informações a respeito dos antecedentes criminais dos denunciados e/ou 

querelados. 

§ 1º Após o registro e autuação, cartas precatórias, petições iniciais de qualquer 

natureza e comunicação de prisão em flagrante delito, serão levadas à conclusão pelo 

Gestor judiciário, sendo que os inquéritos policiais, independentemente de prévio 

despacho, deverão ser encaminhados à Central de Inquéritos, na Comarca que houver, 

ou ao Ministério Público, com posterior retorno diretamente à Secretaria. 

§ 2º Uma vez remetidos os inquéritos na forma do item anterior, a sua tramitação dar-

se-á diretamente entre o Ministério Público, ou à respectiva Central, e as Delegacias de 

Polícia. 

§ 3º Havendo pedido de arquivamento ou provocação de interessados, os autos de 

inquérito policial, após seu recebimento na Secretaria, serão encaminhados à apreciação 

judicial. 

§ 4º Nos casos de oferecimento de denúncia, esta deverá ser protocolada no Cartório 

Distribuidor ou protocolo geral e os autos do inquérito policial deverão ser devolvidos 

diretamente à Secretaria de origem. 

§ 5º O Distribuidor remeterá a denúncia à Secretaria, que a encaminhará ao Juiz para 

recebimento ou não. 

§ 6º Os pedidos de seqüestro, arresto, de busca e apreensão, e outros requerimentos 

cautelares, quando devidamente considerados como de caráter sigiloso por parte do 

solicitante, e desde que não haja Juízo prevento, deverão ser distribuídos mediante a 

protocolização do ofício indicativo da natureza do pedido e identificação do requerente. 

Os documentos que os instruírem serão mantidos em envelope lacrado. 

§ 7º Os feitos cautelares que contenham pedidos sigilosos deverão tramitar em 

conformidade com as normas constitucionais pertinentes, permanecendo, a critério do 

Juízo competente, sob seu poder até a satisfação do objeto da medida cautelar solicitada, 

quando então deverá ser oficiado ou encaminhados os autos, mediante carga, ao 
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Cartório Distribuidor e à Central de Cadastramento, na Comarca que houver, para as 

devidas anotações em relação aos nomes dos investigados. 

§ 8º Na capa do processo, por meio de etiqueta própria, serão anotados todos os dados 

necessários para identificação do feito, tais como número, código, classificação do 

crime, nome do acusado ou querelado, do defensor, bem como demais informações 

pertinentes, devendo a etiqueta ser substituída em caso de alteração ou complementação 

de dados. 

 

Aditamento à Denúncia 

 

Art. 1.683. Todo aditamento à denúncia ou queixa-crime deve ser submetido à imediata 

apreciação do Juiz. 

Parágrafo único. Recebido o aditamento, os autos serão imediatamente encaminhados 

ao Cartório Distribuidor/Central de Cadastro para as devidas anotações e expedição de 

certidão atualizada sobre os antecedentes criminais. 

 

Do Apensamento e dos Autos em Apartado 

 
Art. 1.684. Todos os procedimentos que se processarem em apartado deverão ser 

distribuídos, cadastrados, registrados e autuados, observadas a respectiva competência e 

as normas do art. 326, da CNGC. 

§ 1º Deverão ser processados, sempre, em autos apartados: 

I – exceções processuais capituladas no art. 95 do CPP; 

II – incidentes de restituição de coisa apreendida, quando duvidoso o direito do 

requerente; 

III – incidentes de falsidade e insanidade; 

IV – incidentes de cobrança de autos, que serão posteriormente juntados aos autos, após 

a devolução; 

V – pedidos de exame de dependência toxicológica; de vaga para reeducando e de 

desaforamento; 

VI – carta testemunhável; 

VII – impugnação do direito à assistência judiciária;  

VIII – reclamações, correições parciais e outros feitos classificados como diversos; 
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IX – recurso em sentido estrito, quando processado na forma de instrumento;  

X – agravo em execução penal. 

§ 2º Os demais pedidos, tais como de relaxamento de prisão em flagrante; de revogação 

de prisão; de depósito ou restituição de bens e valores apreendidos, onde seja 

induvidoso o direito do requerente; de restituição de fiança; autorização para visitação 

de preso etc., serão processados nos próprios autos principais.  

§ 3º Os autos apensados e os que tramitarem em apartado serão baixados e arquivados 

sempre que contiverem decisão transitada em julgado, da qual se trasladará cópia para 

os autos principais, certificando-se o seu arquivamento e desapensamento, salvo 

determinação judicial em contrário. 

§ 4º Instaurado incidente de Insanidade Mental, após a apresentação dos quesitos pelas 

partes, deverá (o)a Gestor(a) Judicial agendar diretamente junto ao IML data para 

realização do referido exame, encaminhando, por ofício, as cópias necessárias para a 

realização do exame. Deverá, ainda, o(a) Gestor(a) Judicial efetivar todos os atos 

visando as necessárias intimação para a realização do ato (mandado, carta precatória, 

matéria para imprensa, etc).  

 

Armas, Instrumentos e Objetos Apreendidos 

 

Art. 1.685. Após a devida conferência, o bem apreendido e não encaminhado à Juízo 

terá a remessa solicitada independentemente de despacho judicial. Não atendida a 

solicitação, o Gestor judiciário certificará a respeito e fará os autos conclusos. 

 

Expediente Emitido 

 

Art. 1.686. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça, os seguintes documentos: 

I – mandados de citação, intimação e notificação; 

II – ofício requisitando comparecimento de militares para participarem das audiências; 

III – ofício comunicando ao chefe da repartição pública a data e o horário do 

comparecimento de funcionário público à audiência; 

IV – ofício comunicando o desfecho dos processos e inquéritos, exceto ao Tribunal 

Regional Eleitoral;  
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V – ofício respondendo solicitações de outros Gestores a respeito de informações ou 

certidões de processos; 

VI – ofício enviando autos de processos ou cartas precatórias se houver decisão nesse 

sentido; 

VII – ofício solicitando informações ou devolução de cartas precatórias se houver 

decisão nesse sentido; 

VIII – ofício enviando documentos para instruir carta precatória; 

IX – cartas de intimação;  

X – ofício informando da prisão ou da existência da ação se solicitadas; 

XI – ofício informando sobre o processamento de carta precatória; 

XII – ofício respondendo requisições de informações sobre o andamento de carta 

precatória; 

XIII – editais. 

Parágrafo único. Excetuam-se dos documentos acima, os mandados de prisão; 

seqüestro, arresto e busca e apreensão; contramandados; alvarás de soltura; salvo-

condutos; requisições de réu preso; cartas precatórias e cartas rogatórias; guias de 

recolhimento, de internação, tratamento, saída temporária, transferência ou remoção de 

presos e interdição; ofícios e alvarás para levantamento de depósito e ofícios dirigidos a 

magistrados e demais autoridades constituídas; autorizações de qualquer natureza e 

ofícios requisitando informação sob sigilo fiscal, telefônico ou bancário e armas, 

drogas, veículos ou objetos apreendidos.  

 

Expediente Recebido 

 
Art. 1.687. O Gestor judiciário ou funcionário encarregado do expediente poderá abrir a 

correspondência dirigida ao Juiz, desde que não haja ressalva de “confidencial” ou 

equivalente. 

§ 1º Referindo-se a processos ou procedimentos diversos que tramitam na Secretaria, 

deverá o servidor responsável indicar no respectivo documento o horário e a data do seu 

recebimento, para posterior juntada aos autos, se for o caso, ou, então, encaminhá-lo ao 

Juiz para as devidas providências. 

§ 2º Os ofícios solicitando informações em casos de habeas corpus ou expedientes 

diversos que se relacionam com providências urgentes, deverão ser juntados 
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imediatamente aos autos para o devido atendimento. Estando os autos conclusos, os 

expedientes serão também imediatamente encaminhados ao Juiz para as devidas 

providências. 

§ 3º Os documentos de que trata o item anterior, se forem encaminhados pela 

modalidade de fac-símile, para conservação, deverá o Gestor judiciário ou o respectivo 

responsável extrair cópias para as providências, que poderão ser substituídas quando da 

remessa dos originais. 

 

Das Requisições/Solicitações 

 

Art. 1.688. O Gestor judiciário atenderá, independentemente de despacho, os pedidos 

formulados nos autos, por qualquer das partes, de requisição de folhas de antecedentes e 

de certidões criminais, desde que comprovada a impossibilidade de fazê-lo quando do 

oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, nos termos do art. 1.373, II, da CNGC, e 

outros que não dependam de deliberação do Juiz.  

§ 1º No ofício requisitório constará a qualificação do indiciado/querelado/acusado, o 

número de identidade e o respectivo órgão expedidor, o número do processo e a 

finalidade da requisição. 

§ 2º Sendo positivas as informações sobre a existência de antecedentes criminais, 

independentemente de despacho, será procedida à requisição das certidões criminais 

respectivas, endereçadas ao Cartório Distribuidor com a solicitação de que venham 

acompanhadas das certidões expedidas pelas Secretarias Criminais ali mencionadas. 

 

Citação 

 
Art. 1.689. Esgotados os meios disponíveis para a localização do réu ou querelado, o 

que deverá ser certificado com clareza pelo Oficial de Justiça, as partes, 

independentemente de despacho, serão cientificadas da negativa e intimadas pelo Gestor 

judiciário, a se manifestarem nos autos antes da citação editalícia, reservado ao 

Ministério Público, com comunicação nos autos, valer-se do direito de requisição para 

obtenção do paradeiro do réu. 
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§ 1º Determinada a citação editalícia, o edital será afixado no lugar de costume e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico, devendo ser certificada a sua afixação e 

publicação. 

§ 2º Comparecendo o réu ou querelado na Secretaria, até o dia designado para a 

realização do seu interrogatório, e se declarando ciente da acusação e apto para ser 

interrogado, após as devidas explicações a serem prestadas pelo Gestor judiciário, com 

fornecimento de cópia da peça acusatória, deve ser lavrada certidão a respeito do fato, 

com imediato encaminhamento dos autos à apreciação do Juiz para avaliar sobre a 

validade do ato citatório, e a realização do interrogatório. 

 

Intimações/Notificações em Geral 

 

Art. 1.690. Independe de determinação judicial a intimação ou a notificação das partes e 

dos interessados, dos atos que devem tomar conhecimento. 

§ 1º A intimação ou notificação das partes poderá ser feita pessoalmente pelo Gestor 

judiciário, por mandado ou por publicação no Diário da Justiça Eletrônico por meio de 

relação numerada seqüencialmente, constando dela a natureza da ação, o número do 

registro do processo, o código do sistema informatizado Apolo, o nome das partes, o 

nome dos advogados e o objeto da intimação ou notificação, com o conteúdo reduzido 

que deva ser dado conhecimento aos advogados. 

§ 2º Deverá ser certificado nos autos o envio da intimação, bem como a sua publicação, 

contendo todos os dados, tais como o número do Diário da Justiça Eletrônico, página e 

as datas da disponibilização e da publicação. 

§ 3º Nas Comarcas onde não houver interligação que possibilite a intimação pelo Diário 

da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas pelo correio, por carta registrada, 

com aviso de recebimento (AR). 

§ 4º A intimação ou notificação do Ministério Público será pessoal. Sendo a parte 

representada por Defensor Público ou dativo, a intimação ou notificação de todos os 

atos processuais será feita pessoalmente pelo Gestor judiciário ou por mandado. 

§ 5º As intimações por meio eletrônico, quando cabíveis serão feitas com observância à 

legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 6º Nos casos de Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei 11.340/2006, a 

decisão que deferir ou indeferir a(s) medida(s) requerida, poderá servir como mandado, 
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desde que presentes os requisitos mínimos para seu cumprimento (intimando e sua 

qualificação, endereço, objeto, etc).  

 

Movimentação dos Processos 

 
Art. 1.691. O Gestor judiciário ou o servidor responsável, independentemente de 

despacho judicial, deverá tomar as seguintes providências: 

I – juntar petições, ofícios, laudos, certidões, folhas de antecedentes, precatórias e 

rogatórias devolvidas e desavolumadas e documentos outros relacionados com os autos, 

que forem entregues na secretaria; 

II – intimar as partes e interessados dos atos de que devam tomar conhecimento;  

III – intimar as partes, para que se manifestem sobre documentos juntados em qualquer 

fase do processo; bem como manifestarem sobre a testemunha não encontrada, e que 

por elas tenha sido arrolada; 

IV – dar vista às partes da carta precatória ou rogatória, depois das alegações finais e 

antes da sentença, se cumprido o ato deprecado; 

V – intimar as partes no caso de expedição de carta precatória, indicando a finalidade 

deprecada; 

VI – solicitar a devolução de mandado de prisão, independentemente de cumprimento, 

em caso de revogação da prisão, sentença absolutória e de extinção da punibilidade; 

VII – solicitar informações do Juízo deprecado sobre o cumprimento de carta 

precatória; 

VIII – solicitar laudos e assemelhados, desde que requeridos nos autos; 

IX – intimação do signatário de petição não assinada para firmá-la, no prazo de 05 

(cinco) dias, incluindo-se as denúncias, queixas-crime e servidores responsáveis pelo 

ato. Ao Ministério Público e Defensoria Pública, os autos serão encaminhados com 

carga; 

X – atender imediatamente os pedidos de certidões criminais ou informações a respeito 

da situação processual de indiciados, denunciados, réus ou querelados; 

XI – intimação da parte para recolher custas judiciais, inclusive as remanescentes; 

XII – intimação da parte para esclarecer divergência entre a qualificação constante da 

petição e a dos documentos que a instruem ou em relação aos dados já constantes do 

processo, incluindo-se as denúncias e queixas-crime; esclarecidas as divergências, os 
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autos serão encaminhados conclusos ao Juiz para conhecimento e decisão, inclusive 

quanto à necessidade de aditamento da denúncia ou queixa-crime; 

XIII – intimação do querelante para fornecer cópias da queixa-crime em número 

suficiente para a citação dos querelados; 

XIV – reiteração de citação, intimação, notificação e determinações diversas do Juiz, 

por mandado, carta precatória ou ofício, quando indicado novo endereço, observando-

se, no caso de audiência, a possibilidade de aproveitamento da mesma designação; 

XV – abrir vista ao Ministério Público, após a juntada de pedidos de liberdade 

provisória, relaxamento de flagrante ou, restituição de bens e havendo necessidade por 

imposição legal, para a sua devida intervenção, zelando pelo cumprimento de prazo; 

XVI – recebido o recurso, com a juntada das razões nos autos, intimar a parte adversa 

para apresentação de contrarrazões. 

§ 1º Nos casos em que, dada vista às partes para se manifestarem sobre testemunhas não 

localizadas, e estas delas desistindo, o Gestor judiciário abrirá vista para as diligências, 

nos termos do artigo 499 do CPP. Se nada for requerido ou se forem atendidas as 

diligências na fase própria, o Gestor judiciário abrirá vista às partes para as alegações 

escritas; 

§ 2º Deferidas as diligências que forem requeridas na fase própria e aguardado o prazo 

de 05 (cinco) dias, em relação aos réus soltos, e de 03 (três) dias, em relação aos presos, 

se outro não for fixado para o seu cumprimento, o Gestor judiciário, em não sendo 

atendidas as diligências, fará os autos conclusos ao Juiz, para conhecimento e decisão. 

 

Da Sentença Condenatória 

 
Art. 1.692. Para fins de intimação de sentença condenatória deverão ser observados os 

comandos da legislação processual específica. 

§ 1º Preferencialmente, os réus e querelados deverão ser intimados das sentenças 

condenatórias depois do Ministério Público, do Assistente e do advogado do querelante 

e antes dos seus defensores. 

§ 2º No ato de intimação pessoal da sentença condenatória, será indagado ao réu ou 

querelado se desejam recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, deverá o 

Oficial de Justiça ou o (a) Gestor (a) reduzir a termo a sua vontade, 
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independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do 

CPP.  

§ 3º Cabe à Secretaria do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da 

sentença, também expedir o Termo de Apelação, com espaço reservado para o Réu 

assinalar a intenção de recorrer ou não da sentença condenatória. 

§ 4º O Termo de Apelação seguirá o modelo em anexo, disponível no sistema 

informatizado de acompanhamento processual. 

Art. 1.693. O Gestor judiciário deverá certificar separadamente o trânsito em julgado da 

sentença em relação às partes. 

Pedido de Vista 

 

Art. 1.694. Não estando em curso qualquer prazo para a parte adversa, para a realização 

de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria, próximo à 

audiência ou qualquer outro fato que possa prejudicar o andamento do feito, fica 

assegurada aos advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB, credenciados 

pela Diretoria do Fórum e com procuração nos autos, a sua retirada, mediante carga e 

independentemente de despacho, pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for 

indicado pela Lei. 

 

Renúncia ao mandato judicial 

 
Art. 1.695. Ao comunicar a renúncia do mandato, deve o advogado provar que 

cientificou o mandante a fim de que ele constitua novo procurador, exceto se a renúncia 

for individual em relação à procuração outorgada a mais de um advogado. Não havendo 

a prova e nem justificativa a ser apreciada pelo Juiz, o Gestor judiciário, 

independentemente de despacho, deverá intimá-lo para apresentá-la no prazo de 10 

(dez) dias, com a advertência de que, nesse período, continuará representando o 

mandante para evitar-lhe prejuízo. 

Parágrafo único. Caso o advogado não atenda à intimação, o Juiz determinará a 

intimação do mandante, para que constitua novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob a graça de lhe ser nomeado Defensor Público ou dativo, cientificando-lhe os 

motivos. 

 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 552 de 703



Da Guia de Recolhimento/Execução Penal 

 
Art. 1.696. Caberá ao Juízo da Execução elaborar o cálculo da pena privativa de 

liberdade a ser cumprida pelo condenado, devendo a guia de execução ser formada com 

os documentos exigidos na lei. Nela serão consignados, rigorosamente, além dos dados 

exigidos, os períodos de prisão, soltura e fuga, para fins de detração. 
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Arquivamento 

 
Art. 1.697. Antes do arquivamento do feito criminal, deverá o Gestor judiciário ou o 

servidor responsável, observar se existe pendência nos autos a ser cumprida ou 

informada ao Juiz.  

Parágrafo único. Se ainda pendente de cumprimento mandado de prisão, deverá o 

Gestor judiciário, mediante ofício, solicitar a sua devolução, independentemente de 

cumprimento, cientificando a respectiva autoridade sobre os motivos da solicitação, 

para as necessárias anotações. 
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Seção 36 – Do Uso de Aparelhos de Monitoramento Eletrônico 

 

Art. 1.698. Fica autorizado o uso de equipamentos para monitoramento eletrônico de 

apenados, nas hipóteses em que o Juiz entenda que deva ser deferida a liberdade 

vigiada.  

§ 1º Na definição dos apenados a se sujeitarem ao monitoramento eletrônico, deverão 

ser priorizados os casos de condenados que podem cumprir pena fora do 

estabelecimento prisional, mas demandam certo grau de supervisão estatal. 

§ 2º A utilização do monitoramento eletrônico deverá ser precedida de estudo 

psicossocial do reeducando, que atestará se o perfil do apenado corresponde às 

possibilidades e expectativas do projeto, ante os fins ressocializadores da pena previstos 

na LEP. 

§ 3º A utilização de monitoramento eletrônico dependerá, ainda, do número de 

aparelhos disponíveis no Estado, cujo ônus é da Secretaria de Justiça e Segurança 

Pública.  

Art. 1.699. O monitoramento eletrônico só será permitido nos casos de regime aberto 

ou semi-aberto, trabalho externo vigiado no regime fechado, penas restritivas de direito 

que estabeleçam limitação de horários ou da frequência a certos lugares, prisão 

domiciliar, livramento condicional ou suspensão condicional da pena. 

§ 1º Em caso de possuir o apenado mais de uma condenação, o uso do monitoramento 

eletrônico só será admitido quando as penas, mesmo somadas, não ultrapassem o limite 

do artigo 33, “b”, do Código Penal Brasileiro. 

§ 2º Os usuários da monitoração eletrônica, que estiverem cumprindo o regime de 

albergue, ficam dispensados do recolhimento ao estabelecimento penal no período 

noturno e nos dias de folga. 

Art. 1.700. A utilização do monitoramento eletrônico deverá ser sempre precedida de 

prévio consentimento do apenado e da manifestação das partes e poderá ser revogada a 

qualquer tempo. 

Parágrafo único. Os aparelhos a serem utilizados deverão ser discretos, de forma que 

os condenados tenham sua imagem preservada e não sejam estigmatizados. 

Art. 1.701. Antes do início do cumprimento da pena por monitoramento, serão os 

monitorados informados por escrito acerca das regras e do funcionamento do programa 

e dos seguintes deveres:  
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I – receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos 

seus contatos e cumprir suas orientações; 

II – abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o 

dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; 

III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável 

pela monitoração eletrônica; 

§ 1º A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a 

critério do juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa: 

I – a regressão do regime; 

II – a revogação da autorização de saída temporária; 

III – a revogação da suspensão condicional da pena; 

IV – a revogação do livramento condicional; 

V – a conversão de pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade; 

VI – a revogação da prisão domiciliar; 

VII – advertência por escrito, para todos os casos em que o Juiz da execução decida não 

aplicar alguma das medidas previstas nos incisos anteriores. 

§ 2º A concordância com os termos do programa e sua aceitação deverá ser formalizada 

em audiência, com a assinatura do monitorado, ou a seu rogo, se analfabeto, sempre na 

presença de advogado ou Defensor Público e do representante do Ministério Público. 

§ 3º Uma das vias do termo de audiência será entregue ao monitorado, onde constarão 

todas as obrigações assumidas, seus direitos e deveres. 

Art. 1.702. Se qualquer causa impeditiva do monitoramento ocorrer no curso da 

execução da pena, o reeducando voltará a cumpri-la nos moldes tradicionais, a critério 

do Juiz. 

Art. 1.703. O agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser 

obrigado a utilizar equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização 

imediata e efetiva das medidas protetivas de urgência.  

§ 1º A utilização do equipamento – monitoração eletrônica e botão de alerta – pode se 

dar cautelarmente, por intermédio de decisão interlocutória fundamentada, e 

posteriormente à sentença, em apoio ao cumprimento dos regimes semiaberto e aberto.  

§ 2º O agressor deverá ser instruído sobre o uso do equipamento eletrônico de 

monitoramento e dos procedimentos para fins de fiscalização efetiva da medida de 

afastamento.  
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§ 3º O juiz que determinar o monitoramento eletrônico deverá levar em consideração, 

entre outras, as seguintes condições: o grau de periculosidade do ofensor e os 

antecedentes criminais.  

§ 4º Faculta-se à vítima ou familiar, cujo agressor foi inserido em programa de 

monitoramento eletrônico como medida protetiva de urgência ou em cumprimento aos 

regimes semiaberto ou aberto, requerer, expressa e justificadamente, o uso do botão de 

alerta, que é um mecanismo eletrônico a ser acionado em situações nas quais sentirem-

se ameaçados.  

Art. 1.704. Todos os recuperandos que praticarem crimes contra a mulher em sede de 

violência doméstica que ingressarem ou retornarem ao regime semiaberto deverão ser 

inseridos no Programa de Monitoramento Eletrônico, em audiência admonitória 

destinada a este fim.  

Art. 1.705. A vítima ou seu familiar justificará a necessidade de o recuperando ser ou 

permanecer inserido no Programa de Monitoramento Eletrônico, com o uso de 

tornozeleira e botão de alerta, em audiência a ser realizada antes da audiência 

admonitória do sentenciado e, sendo imprescindível, na ausência deste, para evitar 

constrangimentos e eventual violência psicológica.  

Parágrafo único. A mulher vítima de violência doméstica e familiar ou seus familiares, 

no prazo mínimo de 03 (três) dias antes da audiência admonitória serão intimados, para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação ou requererem, expressamente e de 

forma justificada, a necessidade do uso do botão de alerta.  

Art. 1.706. A Central de Monitoramento, tão logo alertada sobre a infringência das 

condições estabelecidas ao sentenciado em crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher deverá, imediatamente, se deslocar, através do SOE – Setor de 

Operações Especiais, para realizar a captura do agressor recalcitrante, bem como, 

noticiar à polícia para que dê proteção à vítima e/ou a seus familiares.  
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Seção 37 – Da Comunicação Eletrônica entre as Varas Criminais e os Órgãos da 
SEJUSP 

 

Art. 1.707. As comunicações relacionadas a transferências ou remoções a pedido, 

solicitações de vaga no Sistema Prisional ou de anuência do Juízo, remessa de atestados 

de comportamento carcerário e de dias trabalhados, para fins de remição de pena, 

deverão se efetivar por e-mail corporativo, com aviso de recebimento.  

Art. 1.708. Para controle de cada vara, serão impressas todas as correspondências e seus 

avisos para juntada aos autos respectivos. 

Art. 1.709. A caixa postal eletrônica deverá ser consultada ao menos a cada 24 (vinte e 

quatro) horas, a fim de não prejudicar ou retardar o atendimento das solicitações. 

Art. 1.710. As correspondências deverão ser atendidas na ordem de chegada, exceto 

quando constar aviso de prioridade (geralmente representada pelo símbolo “ ! ” e em 

vermelho), quando serão processadas como tal. 

Art. 1.711. As medidas ora adotadas não deverão ser aplicadas em caso de 

procedimentos sigilosos, uma vez que ainda não há na SEJUSP implantação de 

assinatura digital. Nestes casos, o contato poderá ser pessoal, inclusive, sem prejuízo de 

contatos telefônicos ou via “fax”.  

Art. 1.712. O endereço eletrônico a ser utilizado é o de cada Vara Criminal, conforme 

listagem disponibilizada no site da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 1.713. Os endereços para os quais os expedientes serão direcionados na SEJUSP, 

doravante, são sgcan@seguranca.mt.gov.br (Superintendência de Gestão de Cadeias) ou 

sgpen@seguranca.mt.gov.br (Superintendência de Gestão de Penitenciárias).  

Art. 1.714. Fica dispensada a expedição de ofícios nos casos ora referidos, cabendo 

apenas mera comunicação com conteúdo claro e específico, onde constará sempre o 

nome e a matrícula do responsável pelo envio do e-mail.  

§ 1º A opção “assunto” do e-mail deverá ser preenchida com o número e a natureza do 

processo ou inquérito a que se refere tal solicitação.  

§ 2º A resposta deverá ser encaminhada ao e-mail indicado na solicitação, com a opção 

“responder com histórico”, devidamente assinalada, de modo a possibilitar sua 

identificação por parte do solicitante. 
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§ 3º Compete ao Gestor de 1ª instância e ao funcionário encarregado da SEJUSP manter 

as caixas postais limpas, excluindo os e-mails já respondidos e os que não sejam de 

interesse dos Poderes.  

Art. 1.715. As comarcas que porventura ficarem sem conexão de internet deverão 

comunicar imediatamente à Coordenadoria de Informática e à Coordenadoria Judiciária, 

para que sejam tomadas as providências necessárias.  

Parágrafo único. Em caso de perda de conexão, as solicitações de informações deverão 

ser encaminhadas via correio e/ou fac simile, enquanto perdurar tal situação. 

Art. 1.716. Em caso de manutenção nos equipamentos e/ou de interrupção programada 

dos links de internet nas comarcas, a Coordenadoria de Informática deverá comunicar a 

todas as comarcas, para que as solicitações sejam efetuadas na forma prevista no art. 

1.715, parágrafo único, da CNGC, durante este período.  

Art. 1.717. Para as comarcas que ainda não dispõem de conexão com a Internet, a 

solicitação de informações continuará a ser realizada via correio e/ou fac-símile. 

Parágrafo único. Quando efetivada a conexão na comarca, as solicitações deverão ser 

realizadas por meio eletrônico, nos moldes estabelecidos neste seção.  

Art. 1.718. Se o solicitante considerar imprescindível o envio de documentos 

juntamente com as suas informações e não houver na comarca equipamento de 

digitalização (scanner) que possibilite a remessa via e-mail, deverá, expressamente, 

consignar que os documentos serão remetidos por correio ou fax. 

Art. 1.719. A contagem do prazo para prestação das informações iniciar-se-á no 

primeiro dia útil posterior à data do recebimento do e-mail. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo sem remessa das informações, competirá ao órgão 

solicitante certificar o decurso de prazo, comunicando incontinenti à Corregedoria-Geral 

da Justiça ou à Corregedoria da SEJUSP, via e-mail corporativo, para a tomada de 

eventuais medidas disciplinares que se afigurarem cabíveis.  
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Seção 38 – Dos Procedimentos para Interdição de Unidades Prisionais no Estado 

 

Art. 1.720. Verificada a situação precária do prédio de penitenciária ou cadeia pública, 

o Juiz corregedor de presídios baixará Portaria instaurando processo de interdição. 

Art. 1.721. Nos autos deverão constar os seguintes documentos: 

I – relatório de inspeção detalhado, elaborado pelo próprio magistrado competente, na 

forma do que dispõe o Provimento 64/2007 CGJ/MT; 

II – laudo médico sobre as condições sanitárias e higiênicas da cadeia pública, subscrito 

por pelo menos um médico; 

III – laudo técnico sobre as condições de segurança e de utilização do prédio, subscrito 

por um engenheiro; 

IV – fotografias da unidade, assinalando as condições apontadas. 

Art. 1.722. Ultimadas as diligências, sem prejuízo de outras julgadas de interesse e com 

manifestação do Ministério Público, o Juiz Corregedor de presídios examinará sobre a 

conveniência da interdição. 

Art. 1.723. Declarada a interdição da Unidade Prisional, o juiz Corregedor expedirá 

portaria constando obrigatoriamente a vedação ao recebimento de presos, mesmo que a 

título provisório e precário. 

Parágrafo único. A desobediência à vedação referida no caput acarretará a 

responsabilização cível, criminal e administrativa dos envolvidos, sem prejuízo de 

enquadramento nas penas de improbidade administrativa ou prevaricação, se for o caso.  

Art. 1.724. Somente por deliberação do juiz competente poderá o prédio ser 

desinterditado, devendo a decisão ser instruída com igual relatório de inspeção e com 

novas fotografias, comprovantes do atendimento às exigências legais.  

Parágrafo único. Se entender conveniente, poderá o Juiz, antes de decidir sobre a 

liberação do prédio, determinar a realização de novas perícias técnicas conforme 

referido no art. 1.721, da CNGC.  
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Seção 39 – Do Programa Jurado Voluntário 

 

Art. 1.725. Implantar no Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso o programa 

“Jurado Voluntário”, que tem como objetivo subsidiar os magistrados quando da 

elaboração da lista anual de jurados de que tratam os artigos 425 e 426 do Código de 

Processo Penal.  

Art. 1.726. O sistema para o uso da população em geral ficará hospedado no sítio da 

Corregedoria-Geral da Justiça (http://www.tjmt.jus.br/cgj), no ícone “Jurado 

Voluntário”.  

Art. 1.727. O sistema para o uso do juízes ficará hospedado no sítio da Corregedoria-

Geral da Justiça (http://www.tjmt.jus.br/cgj), dentro do Portal dos Magistrados, ícone 

“Jurado Voluntário”, com acesso exclusivo. 

Art. 1.728. A Corregedoria-Geral da Justiça funcionará como administradora do 

sistema; zelará por sua correta alimentação e terá acesso integral aos dados cadastrados. 

Art. 1.729. O uso da lista dos voluntários cadastrados no sistema é obrigatório e os 

juízes aos quais estão afetas as Varas do Tribunal do Júri deverão fomentar campanhas 

incentivando a alimentação do sistema, a fim de que se torne o principal meio de 

seleção de jurados.  

Parágrafo único. Ficam autorizadas as parcerias com Universidades, Faculdades e 

entidades filantrópicas, como forma de incentivar a divulgação do programa e a 

participação dos cidadãos interessados. 

Art. 1.730. Os juízes deverão analisar a relação de voluntários cadastrados no sistema, 

até 30 (trinta) dias antes da elaboração da lista anual geral de jurados. 

Parágrafo único. Somente no caso de o número de voluntários inscritos no programa 

não atingir o previsto no artigo 425 do Código de Processo Penal poderá ser feita a 

convocação pelo meio usual.  

Art. 1.731. A participação do cidadão como jurado voluntário fica condicionada aos 

requisitos previstos no Código de Processo Penal.  

Art. 1.732. A inscrição no sistema não implicará a inclusão do nome do interessado na 

lista anual geral, e este não fará jus à obtenção de qualquer justificativa, caso nela não 

venha a figurar. 

Art. 1.733. O Poder Judiciário poderá firmar termo de cooperação técnica com 

Universidades e Faculdades para conferir ponto extracurricular ao voluntário que tiver 
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seu nome incluído na lista anual geral, e que estiver regularmente matriculado em curso 

de nível superior, pela efetiva participação no programa “Jurado Voluntário”. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como efetiva a participação do convocado que 

comparecer para a sessão e componha o conselho.  
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Seção 40 – Dos Procedimentos para a Doação e a Alienação Judicial de Produtos 

Florestais Apreendidos em Processos Ambientais 

 

Art. 1.734. Toda e qualquer alienação de produtos apreendidos em procedimento 

criminal deverá ocorrer com observância na Lei nº 8.666/93, isto quando não forem 

objetos de doação.  

Art. 1.735. Diante da constatação de risco iminente de deterioração ou perecimento dos 

produtos objeto de apreensão, deverá ser providenciada sua doação ou venda, logo no 

início do procedimento judicial, seja por ocasião da audiência de transação penal, 

suspensão condicional do processo, ou, quando for o caso, no momento do recebimento 

da denúncia. 

§ 1º Será considerado sob risco iminente todo produto florestal que não seja possível ser 

mantido em local adequado, sob vigilância, ou ainda, quando inviável o transporte e 

guarda, atestado pela autoridade policial ou por agente do órgão ambiental. 

§ 2º Não ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior a doação e/ou venda do produto 

apreendido em procedimento criminal, o produto será doado ou vendido, após o trânsito 

em julgado da sentença. 

Art. 1.736. No caso de doação, esta será precedida de avaliação realizada por pessoa 

nomeada pelo magistrado, atentando-se para que seja feita em favor de instituições e 

entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, indicadas por comissão composta 

por representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura Municipal, que 

terá, ainda, a função de receber e de decidir sobre os pedidos. 

Parágrafo único. Determinada a doação, o magistrado expedirá Alvará Judicial 

autorizando o donatário a retirar o produto doado do local onde se encontra depositado, 

bem como seu transporte para o local onde será utilizado. 

Art. 1.737. No caso de venda, esta também será precedida de vistoria e avaliação, 

realizada por pessoa nomeada pelo magistrado, que deverá apresentar laudo 

especificando as características do produto a ser leiloado, bem como o local em que se 

encontra, para exame por parte dos interessados. 

§ 1º O produto apreendido em decorrência da prática de infração ambiental será vendido 

no estado de conservação e condição em que se encontra, pressupondo-se tenha sido 

previamente examinado pelo licitante, não cabendo, pois, a respeito dele, qualquer 

reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 
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§ 2º A compra deverá ser feita à vista, a quem oferecer maior lance, com depósito, no ato, 

de valor mínimo de 30% (trinta por cento) da arrematação, devendo o restante ocorrer no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o lance. 

§ 3º O depósito do valor de entrada (30%), bem como do remanescente (70%), deverá ser 

feito na Conta Única Judicial. 

§ 4º O depósito feito por meio de cheque será considerado efetivado após a sua 

compensação. 

§ 5º O valor da comissão e das despesas do leiloeiro será acrescido no valor do lance. 

§ 6º A retirada do produto ou subproduto florestal será por conta do arrematante, o que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a arrematação. 

Art. 1.738. Poderão oferecer lances as pessoas jurídicas, excluídos os infratores ambientais. 

§ 1º O credenciamento da pessoa jurídica perante o leiloeiro estará condicionado à 

apresentação dos seguintes documentos: 

I – CNPJ; 

II – Certidão da Junta Comercial; 

III – Inscrição Estadual; 

IV – Inscrição no CC-SEMA; 

V – CNRF. 

§ 2º Os documentos citados no item anterior poderão ser exigidos no original, ou por 

intermédio de fotocópia integral legível, autenticada em cartório ou acompanhada do 

original, para que a Comissão os autentique. 

Art. 1.739. O arrematante que não efetuar o pagamento do saldo remanescente no prazo 

assinalado de 48 (quarenta e oito) horas perderá o valor depositado a título de sinal. 

Art. 1.740. A não retirada dos produtos pagos pelo arrematante, no prazo de 20 (vinte) dias, 

após a realização do leilão, implicará em multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor 

do bem. 

Art. 1.741. Realizado o leilão, o arrematante receberá cópia do auto de arrematação em que 

deverá constar, obrigatoriamente, os dados identificadores da pessoa jurídica (razão social, 

nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone e identificação dos sócios), além da especificação 

do produto ou seu subproduto florestal (quantidade e tipo) e o local onde está depositado. 

Art. 1.742. Após pagamento integral do valor dos lances, o magistrado oficiará a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, determinando que, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, seja creditado em favor do arrematante, junto ao CC-SEMA, o produto florestal 

arrematado, anexando ao expediente cópia do auto de arrematação. 
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Seção 41 – Da Obrigatoriedade de Adoção e Distribuição das Cartilhas do 

Apenado nas Varas Criminais do Estado de Mato Grosso 

 

Art. 1.743. Tornar obrigatória a distribuição da CARTILHA DO APENADO a todo réu 

preso que venha a ser condenado ao cumprimento de pena em regime fechado.  

Art. 1.744. Quando o réu for condenado por sentença que lhe imponha regime fechado, 

ser-lhe-á entregue, por oficial de justiça, junto com a guia de execução, um exemplar da 

CARTILHA DO APENADO, sob recibo. 

Art. 1.745. A responsabilidade pela entrega da guia e da Cartilha é do Juízo 

sentenciante, que o fará concomitantemente à remessa da guia ao Juízo da Execução.  

Parágrafo único. Quando se tratar de condenado preso por sentença proferida fora do 

Estado, deverá o juízo da Execução, tão logo receba o PEP na Vara, determinar a 

entrega de uma cópia da guia e um exemplar da Cartilha, certificando nos autos para 

evitar o fornecimento em duplicidade 
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Seção 42 – Da Obrigatoriedade de Inserção as Datas de Prescrição das Ações 
Penais em Curso no Sistema Informatizado de Acompanhamento Processual 

 

Art. 1.746. É obrigatório o preenchimento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual do campo “DATA DE PRESCRIÇÃO”, que deverá ser 

alimentado, doravante, em todos os processos criminais, para cada acusado, 

individualmente.  

§ 1º Havendo mais de um delito, deverá ser informado aquele cuja prescrição estiver 

mais próxima. 

§ 2º Ocorrendo a prescrição de um dos crimes, deverá ser informado no sistema 

informatizado de acompanhamento processual a data da próxima prescrição. 

Art. 1.747. No caso de processos novos, o campo deverá ser alimentado pela secretaria 

na primeira movimentação processual.  

Art. 1.748. O campo deverá ser alterado sempre que ocorrer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição, independente de despacho.  

Art. 1.749. Para o preenchimento dos dados referentes aos processos suspensos ou 

arquivados provisoriamente é fixado prazo limite na data da realização da próxima 

correição na Vara pelo Juiz titular, observado, neste sentido, o disposto no art. 18, § 1º, 

da CNGC. 
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Seção 43 – Da Obrigatoriedade de Fiscalização do Cumprimento das Leis que 
Reservam Cotas para Egressos no Serviço Público 

 

Art. 1.750. Fica determinada a fiscalização obrigatória do efetivo cumprimento das leis 

de reserva de vagas para egressos do Sistema Prisional no serviço público, nos 

municípios em que tal regra esteja em vigor. 

Art. 1.751. Os magistrados com competência em execução penal deverão proceder à 

fiscalização em todos os municípios sob sua jurisdição, quando da realização das 

correições e durante as inspeções em unidades prisionais, se lá for o local de prestação 

de serviço do egresso. 

Art. 1.752. No site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tj.mt.gov.br) será 

disponibilizado espaço permanente para informações sobre os Municípios onde vigoram 

as leis de reserva de vagas, de modo a facilitar a fiscalização por parte dos Magistrados, 

do Ministério Público e de qualquer interessado, quanto ao seu cumprimento. 

Art. 1.753. O Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF acrescentará no 

relatório de correição item específico a respeito da existência da Lei e de seu 

cumprimento, que deverá ser obrigatoriamente respondido pelo magistrado. 
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Seção 44 – Do Travamento da Pauta de Audiências em Processos Criminais 

 

Art. 1.754. Fica determinado que a realização de audiências criminais de réus presos 

não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias da data da designação, devendo o sistema 

informatizado de acompanhamento processual proceder ao travamento da pauta nestes 

casos.  

Art. 1.755. No caso de ocorrência de fato relevante e justificável que enseje a realização 

de audiência em prazo superior, o magistrado deverá comunicar a Corregedoria-Geral 

da Justiça, previamente, por meio eletrônico: protocolo.cgj@tjmt.jus.br com assinalação 

de urgência, relatando o processo em certidão de inteiro teor e justificando a 

excepcionalidade quando, somente após a autorização, receberá senha para o 

destravamento e a designação pretendida. 

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da Justiça analisará os pedidos imediatamente 

após o recebimento, ou no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, remetendo a 

decisão por meio eletrônico, diretamente ao magistrado solicitante e à Vara respectiva. 

Art. 1.756. A realização de audiências cíveis e criminais de réus soltos não poderá 

ultrapassar cento e oitenta dias da data da sua designação, em nenhuma hipótese, 

procedendo o Sistema Apolo da mesma forma ao travamento da pauta. 

Art. 1.757. Na forma preconizada no artigo 1º, § 2º da Resolução n. 66/09 CNJ, os 

magistrados farão o controle do tempo de tramitação de processos de réus presos através 

do Sistema SIAP, opção “PRESOS PROVISÓRIOS”. 
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Seção 45 – Do Controle de Processos com Réus Presos Provisoriamente 

 

Art. 1.758. Fica determinado a todos os magistrados criminais do Estado que alimentem 

no sistema informatizado de acompanhamento processual, nos registros referentes a 

réus presos, os dados respectivos. Para tanto, deverão acessar o cadastro de partes do 

processo, selecionar o réu preso, clicar no botão “prisões”, localizado no rodapé da 

página e preencher os dados que o sistema solicitar. 

Art. 1.759. Os processos em andamento deverão ser regularizados na primeira 

movimentação processual que se seguir à publicação desta seção.  

Art. 1.760. É obrigatório que sejam informadas as alterações na situação de cada preso, 

tão logo ocorram, seja em razão de soltura, de fuga ou em caso de ter a prisão provisória 

se transformado em definitiva. 

Art. 1.761. Na forma preconizada na Resolução n. 66/09 CNJ, os magistrados farão 

mensalmente o controle do tempo de tramitação de processos de réus presos através do 

Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção - SIAP, utilizando-se da opção 

“PRESOS PROVISÓRIOS”, ficando dispensados de enviar relatório mensal à 

Corregedoria. 

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da Justiça fará o controle trimestral do tempo 

de tramitação de réus presos pelo Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção 

- SIAP, mantendo os relatórios disponíveis para os fins previstos no artigo 7º da referida 

Resolução. 
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Seção 46 – Da Realização do Mutirão Carcerário 

 

Art. 1.762. Cria Grupo de Trabalho composto por juízes de direito que terão 

competência e atribuição em todo o Estado ou região, e por servidores em número 

compatível com a quantidade de processos, coordenado, preferencialmente, por um juiz 

auxiliar da Corregedoria, designados pelo Corregedor-Geral da Justiça para realizar 

mutirão nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.  

Parágrafo único. O mutirão será realizado anualmente, em data fixada pelo 

Corregedor-Geral e não substitui a inspeção nos estabelecimentos penais a ser 

executada pelos juízes criminais em cumprimento à Resolução n. 47, de 18 de dezembro 

de 2007.  

Art. 1.763. O trabalho da equipe do mutirão consiste no deslocamento até as unidades 

prisionais do Estado de Mato Grosso, obedecendo a um calendário previamente fixado, 

onde será realizada a inspeção nas unidades e entrevista de todos os presos.  

Art. 1.764. Após a realização da inspeção nas unidades prisionais e preenchimento do 

Anexo I, os magistrados se deslocarão até os fóruns para reexaminar todos os processos 

de presos provisórios decidindo quanto à manutenção ou não da prisão; processos de 

presos condenados decidindo quanto à possibilidade de concessão de benefícios da 

LEP, inclusive à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; 

análise de processos de presos do regime semi-aberto e aberto que se encontram em 

prisão domiciliar; encaminhar aos presos o atestado de pena a cumprir e extrato de 

liquidação de pena, devendo uma cópia ser encaminhada ao prontuário do preso.  

Art. 1.765. A revisão consistirá, quanto à prisão provisória, na reavaliação de sua 

duração e dos requisitos que a ensejaram; quanto à prisão definitiva, no exame quanto 

ao cabimento dos benefícios da Lei de Execução Penal e na identificação de eventuais 

penas extintas e quanto às medidas socioeducativas de internação, provisórias ou 

definitivas, na avaliação da necessidade da sua manutenção e da possibilidade de 

progressão de regime.  

Art. 1.766. Os Magistrados em cujas varas estiverem sendo realizados os mutirões 

deverão participar efetivamente dos trabalhos do grupo, reexaminando os processos de 

presos provisórios e condenados e disponibilizando além do espaço físico para 

acomodação do grupo, equipamentos de informática e servidores. 

Art. 1.767. No curso dos trabalhos serão elaborados cálculos de penas; emitir atestados 
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de pena a cumprir; avaliar as condições dos estabelecimentos prisionais e de internação; 

promover medidas administrativas ou jurisdicionais voltadas à correção de eventuais 

irregularidades, podendo, ainda, serem agregadas outras atividades visando a reinserção 

social ao reeducando ou ao egresso do sistema carcerário e sócioeducativo. 

Art. 1.768. O resultado dos trabalhos constará de relatório circunstanciado, constando 

as medidas adotadas e sua quantificação, o qual será encaminhado à Corregedoria-Geral 

da Justiça e ao Conselho Nacional da Justiça.  
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Seção 47 – Disciplina os Procedimentos Atinentes à Tramitação Prioritária de 

Processos Judiciais que se Destinam à Apuração de Crimes Sexuais Praticados 

Contra Crianças e Adolescentes  

 

Art. 1.769. Os processos judiciais, inclusive cartas precatórias e rogatórias, que tenham 

por objeto a apuração de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, terão 

prioridade na tramitação nos juízos de Primeira Instância 

Art. 1.770. A prioridade processual poderá ser solicitada pelo Ministério Público, 

Defensoria Pública ou advogado constituído diretamente ao juízo competente, que 

analisará o pedido no prazo máximo de dez dias..  

Parágrafo único. Ainda que não haja manifestação de quaisquer das pessoas 

relacionadas no caput, poderá o juiz de direito da causa decretar, de ofício, a tramitação 

prioritária do processo.  

Art. 1.771. Determinada a prioridade na tramitação, os processos judiciais serão 

identificados com duas tarjas verdes a ser afixada horizontalmente na lombada dos 

autos, de modo que evidencie a necessidade de tramitação prioritária. 

Parágrafo único. Além da aposição das duas tarjas verdes, os processos com 

tramitação processual prioritária deverão ser identificados com etiqueta branca, afixada 

na capa dos autos, com os seguintes dizeres e formatação: “I - PREFERÊNCIA – 

CRIME SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE”. 

Art. 1.772. A prioridade de tramitação consiste na autuação, prolação de despachos, 

decisões ou sentenças, designação de audiências, expedição de documentos necessários 

ao cumprimento da ordem judicial, tais como mandados, cartas precatórias, intimações, 

bem como no encaminhamento dos autos à apreciação do juiz de direito competente e 

na remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, em caráter 

prioritário sobre os demais processos judiciais que não gozem do benefício ora 

estabelecido. 

Art. 1.773. Compete aos diretores de secretaria e aos demais servidores dos juízos, bem 

como aos oficiais de justiça, por ocasião do cumprimento de mandados judiciais 

provenientes dos respectivos processos, a observância das regras quanto à prioridade de 

tramitação previstas nesta Seção. 
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Art. 1.774. As serventias judiciais, observada a competência e capacidade operacional, 

poderão suplementar os procedimentos ora estabelecidos, de forma a imprimir aos 

respectivos processos judiciais mais celeridade e eficiência. 

Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 

procedimentos judiciais: 

I – em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 

enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; 

II – regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, 

deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que 

determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. 

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o 

regime de tramitação prioritária. 

§ 3o Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-

se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. 

§ 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá 

ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. 

§ 5º A prioridade de tramitação consiste na autuação, prolação de despachos, decisões 

ou sentenças, designação de audiências, expedição de documentos necessários ao 

cumprimento da ordem judicial, tais como mandados, cartas precatórias, intimações, 

bem como no encaminhamento dos autos à apreciação do juiz de direito competente e 

na remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, em caráter 

prioritário sobre os demais processos judiciais que não gozem do benefício ora 

estabelecido. 

§ 6º Compete aos diretores de secretaria e aos demais servidores dos juízos, bem como 

aos oficiais de justiça, por ocasião do cumprimento de mandados judiciais provenientes 

dos respectivos processos, a observância das regras quanto à prioridade de tramitação 

previstas nesta seção. 

§ 7º As serventias judiciais, observada a competência e capacidade operacional, poderão 

suplementar os procedimentos ora estabelecidos, de forma a imprimir aos respectivos 

processos judiciais mais celeridade e eficiência. 
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Seção 48 – Da incumbência do Ministério Público em Comprovar os Requisitos 

para a Progressão de regime de Cumprimento de Pena  

 

Art. 1.776. Após constatar que o reeducando atingiu o requisito objetivo para a 

progressão de regime de cumprimento de pena (art. 112, da Lei 7.210/84), o Juiz da 

Execução Penal somente determinará que sejam feitas pesquisas em busca de 

informações quanto à existência de outros processos ou mandados de prisão pendentes 

em desfavor do reeducando, se devidamente comprovada pelo Ministério Público a 

impossibilidade de fazê-lo. 
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Seção 49 – Do Banco de Dados de Mandados de Prisão – BNMP  

 

Art. 1.777. É obrigatório o registro, no Banco Nacional de Mandados de Prisão - 

BNMP, dos mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias locais, nos 

termos do art. 289-A do Código de Processo Penal.  

Art. 1.778. A informação do mandado de prisão, para fins de registro no Conselho 

Nacional de Justiça, será prestada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 

expedição, diretamente ao BNMP, por intermédio do Sistema de Primeiro Grau – 

Apolo. 

Art. 1.779. Na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão seja expedido em 

caráter restrito, o prazo para inclusão no BNMP se iniciará após seu cumprimento ou 

quando, por decisão judicial, cessar o sigilo. 

Art. 1.780. A responsabilidade pela atualização das informações do BNMP, assim 

como pelo conteúdo disponibilizado, é exclusivamente das autoridades judiciárias 

responsáveis pela expedição dos mandados de prisão.. 

Art. 1.781. A autoridade judiciária responsável pela expedição dos mandados de prisão 

atualizará as informações dos mandados de prisão registrados no BNMP no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da revogação da prisão ou do conhecimento do 

cumprimento da ordem, por intermédio do Sistema de Primeiro Grau – Apolo 

§ 1º Cumprido o mandado de prisão ou no caso de prisão em flagrante delito de pessoa 

a respeito da qual esteja pendente de cumprimento mandado de prisão expedido por 

outra autoridade judiciária, o juízo que tomou conhecimento da prisão deverá comunicá-

la às demais autoridades judiciárias, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 2º No caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do 

art. 310, inciso II, do CPP (redação da Lei 12.403/11), a informação prestada pela 

autoridade judiciária incluirá a circunstância do mandado já estar cumprido. 

Art. 1.782. Os mandados expedidos anteriormente à entrada em vigor do presente 

provimento e ainda não cumpridos, se vigentes, deverão ser registrados no BNMP pela 

autoridade judiciária responsável, observados os requisitos do art. 2°, no prazo máximo 

de 6 (seis) meses. 

Art. 1.783. Serão disponibilizadas no sítio eletrônico do TJMT (Página da CGJ -> 

Biblioteca Digital -> Manuais) video-aulas contendo material didático acerca do 

funcionamento do BMP. 
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Parágrafo único. Os usuários poderão fazer download dos arquivos contendo as video-

aulas ou assisti-las on line.  
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Seção 50 – Da Uniformização do Procedimento da Comunicação do Preso 

Estrangeiro no Âmbito do Poder Judiciário  

 

Art. 1.784. A autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa 

estrangeira à missão diplomática de seu Estado de origem ou, na sua falta, ao Ministério 

das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias. 

§ 1º A comunicação de que trata o caput deste artigo será acompanhada dos seguintes 

documentos: 

I – na hipótese de prisão definitiva, de cópia da sentença penal condenatória ou do 

acórdão transitado em julgado; 

II – na hipótese de prisão cautelar, de cópia da decisão que manteve a prisão em 

flagrante ou que decretou a prisão provisória.  

§ 2º Incumbe à autoridade judiciária, após a realização das perícias pertinentes, 

encaminhar o passaporte do preso estrangeiro à respectiva missão diplomática ou, na 

sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

Art. 1.785. Caberá ao juiz da execução penal comunicar à missão diplomática do 

Estado de origem do preso estrangeiro, ou, na sua falta, ao Ministério das Relações 

Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias: 

I – a progressão ou regressão de regime; 

II – a concessão de livramento condicional; 

III – a extinção da punibilidade. 

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput será acompanhada da respectiva 

decisão. 
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Seção 51 – Do Módulo de Gerenciamento de Penas – MGP  

 

Art. 1.786. É obrigatória a utilização do sistema denominado Módulo de 

Gerenciamento de Penas – MGP em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

disponibilizado no endereço eletrônico http://mgp.tjmt.jus.br. 

§ 1º O acesso ao sistema será feito por meio do mesmo login e senha utilizados pelo 

servidor para acesso à intranet deste Tribunal. 

§ 2º Para fins de concessão de acesso ao sistema e suporte técnico, os magistrados e 

servidores responsáveis pelas Secretarias de execução penal que ainda não estiverem 

autorizados deverão abrir um chamado no sistema SDK, por meio do endereço 

http://sdk.tjmt.jus.br, consignando nome completo, matrícula e lotação de trabalho, bem 

como todo suporte operacional, informações e esclarecimentos de dúvidas sobre a 

funcionalidade do sistema. 

Art. 1.787. Os relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado de pena a 

cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e Resolução 29/07-CNJ. 

§ 1º Os cálculos homologados deverão ser integralmente disponibilizados no andamento 

do processo no sistema informatizado de acompanhamento processual, utilizando-se, 

para tanto, o lançamento do código “556 – Cálculo de Pena”, sendo livre a consulta 

desses processos no sítio do Tribunal de Justiça de mato Grosso. 

§ 2º Depois de homologados, os cálculos serão remetidos ao executado para ciência 

pessoal, bem como à Unidade Prisional em que estiver custodiado, para anotação em 

seus registros, devendo tal procedimento repetir-se, ao menos, anualmente (art. 66, X, 

da Lei 7.210/84). 
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Seção 52 – Da Proteção às Vítimas e Testemunhas, por Meio da Ocultação de seus 
Dados Pessoais, Especialmente Àquelas Expostas a Risco de Violência Física ou 
Moral, Envolvendo Crimes Graves, a Exemplo de Tráfico de Drogas, Homicídio e 
Roubo  

 

Art. 1.788. Aplicam-se as disposições desta seção aos inquéritos e processos criminais 

em que os réus são acusados de crimes dentre aqueles discriminados no art. 1º, inciso 

III, da Lei Federal 7960, de 21 de dezembro de 1989, na Lei 9.613, de 03 de março de 

1998 (lavagem de dinheiro), na Lei 9.455, de 07 de abril de 1997 (tortura), e qualquer 

outro crime praticado por organização criminosa, definida no art. 2º, da Lei 11.694 de 

24 de julho de 2012, quando as vítimas ou testemunhas reclamarem de coação ou grave 

ameaça, em decorrência de depoimentos que devam prestar ou tenham prestado.  

Art. 1.789. As vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça, assim 

desejando, terão os seus endereços e dados de qualificação preservados, dispensando o 

lançamento nos termos de seus depoimentos, devendo os Delegados de Polícia, 

Promotores de Justiça e Juízes de Direito proceder conforme dispõe esta seção.  

§ 1º Os Juízes de Direito e Delegados de Polícia estão autorizados a proceder conforme 

dispõe a presente seção.  

§ 2º Os dados ocultados deverão ser anotados em impressos distintos, remetidos pela 

Autoridade Policial ao Juiz competente e ao Ministério Público juntamente com os 

autos do inquérito após edição do relatório.  

§ 3º No ofício de Justiça, será arquivada a comunicação em pasta própria, contendo o 

indicativo a qual processo se refere, autuada com, no máximo, duzentas folhas, 

numeradas, sob responsabilidade do Gestor judiciário. 

§ 4º O acesso à pasta fica garantido ao Ministério Público e ao Defensor constituído ou 

nomeado nos autos, com controle de vistas, feito pelo Gestor judiciário, declinando a 

data. 

Art. 1.790. O mandado de intimação de vítima, ou testemunha, que reclame tais 

providências, será feito em separado, individualizado, de modo que os demais 

convocados para depoimentos não tenham acesso aos seus dados pessoais. 

§ 1º Após cumprimento, deverá ser juntada aos autos apenas a certidão correspondente 

do Oficial de Justiça, sem identificação dos nomes e dos endereços, limitando-se a 
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mencionar o cumprimento ou não da ordem, e, em caso de não cumprimento, o motivo, 

sob as penas da lei.  

§ 2º Caso o Oficial de Justiça venha a certificar novo endereço da vítima, ou testemunha 

protegida, em sua certidão, esta deverá ser juntada na pasta de comunicação própria, 

mencionada no § 3º do art. 2º deste Provimento e, nos autos, juntará certidão, ocultando os 

novos dados fornecidos. 

Art. 1.791. Os inquéritos e processos criminais que se enquadram nos termos do artigo 

anterior deverão ser assinalados no sistema informatizado de acompanhamento processual, 

em campo próprio, o que servirá para a criação de indicadores, os quais serão auditados pela 

Corregedoria-Geral da Justiça e gerarão alertas para as Secretarias e Gabinetes respectivos. 

Parágrafo único. Nas capas dos processos físicos serão fixadas duas tarjas verdes quando 

da autuação para melhor visualização nos escaninhos, consignando-se ainda, os indicadores 

da pasta onde foram depositados os dados preservados. 

Art. 1.792. Terão acesso aos dados sigilosos referentes às pessoas protegidas, a autoridade 

policial, o Ministério Público e o Juiz de Direito competentes e, quando remetido o feito ao 

Juízo, apenas o gestor judicial da escrivania correspondente.  

Parágrafo único. O defensor do indiciado ou acusado, regularmente constituído por 

instrumento de mandato, após a conclusão das investigações, poderá postular, provando ser 

imprescindível ao exercício do direito de defesa, o conhecimento do nome e da filiação da 

pessoa protegida mediante requerimento fundamentado e dirigido ao Juiz Criminal 

competente. O Juiz ouvirá o Ministério Público a respeito do pedido, no prazo legal.  

Art. 1.793. Por ocasião da tomada do depoimento de vítimas ou testemunhas protegidas, as 

autoridades, na presidência da investigação ou do processo penal, adotarão todas as medidas 

necessárias para evitar contato delas com o (s) indiciado (s) ou acusado.  

Parágrafo único. O Juízo poderá, após a citação, a requerimento do Ministério Público, 

tomar antecipadamente o depoimento de vítimas e testemunhas ameaçadas ou coagidas, 

sem prejuízo de futura reinquirição, a pedido do acusado, se imprescindível ao direito de 

defesa. 

Art. 1.794. Caso a vítima ou testemunha declare, durante a investigação, ou processo penal, 

haver cessado a coação ou ameaça e que não necessita mais de sigilo quanto à sua 

identificação ou endereço, tomada sua manifestação por termo nos autos, pode o Juízo 

restabelecer a publicidade quanto a seus dados.  

Art. 1.795. O descumprimento das normas desta seção implicará falta funcional, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis por violação de sigilo. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL – CNGC 

 
ANEXOS 

 
CAPÍTULO I 

 
Seção 19 – Do Palntão Judiciário 

 

POLO I 

COMARCA DE CUIABÁ 

PLANTÃO CÍVEL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Especializada de Direito Bancário 

2º Plantonista 2ª Vara Especializada de Direito Bancário 

3º Plantonista 3ª Vara Especializada de Direito Bancário 

4º Plantonista 4ª Vara Especializada de Direito Bancário 

5º Plantonista 
1ª Vara Cível (Falência e Recuperação Judicial e Carta Prec. 

Cíveis) 

6º Plantonista 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível (Falência e Recuperação Judicial 

e Carta Prec. Cíveis) 

7º Plantonista 2ª Vara Cível (Direito Agrário) 

8º Plantonista 3ª Vara Cível (antiga 20ª V. Cível) 

9º Plantonista 4ª Vara Cível (antiga 21ª V. Cível) 

10º Plantonista 5ª Vara Cível 

11º Plantonista 6ª Vara Cível 

12º Plantonista 7ª Vara Cível 

13º Plantonista 8ª Vara Cível (antiga 14ª V. Cível) 

14º Plantonista 9ª Vara Cível 

15º Plantonista 10ª Vara Cível (antiga 13ª V. Cível) 

16º Plantonista 11ª Vara Cível (antiga 3ªVara Esp. Família e Sucessões) 
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17º Plantonista Vara Especializada do Meio Ambiente 

18º Plantonista Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular 

19º Plantonista 
Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e 

Ação Popular 

20º Plantonista 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

21º Plantonista 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

21º Plantonista 
3ª Vara Especializada de Família e Sucessões (Antiga 6ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões) 

23º Plantonista 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

23º Plantonista 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

25º Plantonista 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

26º Plantonista 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

27º Plantonista 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

28º Plantonista 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

29º Plantonista 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

30º Plantonista Vara Especializada de Execuções Fiscais 

31º Plantonista Juiz de Direito da Vara Especializada de Execuções Fiscais 

32º Plantonista 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 

33º Plantonista 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude 

34º Plantonista 1º Juizado Especial Cível 

35º Plantonista Juiz de Direito do 1º Juizado Cível 

36º Plantonista 2º Juizado Especial Cível 

37º Plantonista Juiz de Direito do 2º Juizado Cível 

38º Plantonista 3º Juizado Especial Cível 

39º Plantonista Juiz de Direito do 3º Juizado Cível 

40º Plantonista 4º Juizado Especial Cível 

41º Plantonista Juiz de Direito do 4º Juizado Cível 

42º Plantonista 5º Juizado Especial Cível 

43º Plantonista Juiz de Direito do 5º Juizado Cível 

44º Plantonista 6º Juizado Especial Cível 

45º Plantonista Juiz de Direito do 6º Juizado Cível 

46º Plantonista Juizado Especial da Fazenda Pública 

47º Plantonista Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública 
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48º Plantonista 8º Juizado Especial Cível 

49º Plantonista Juiz de Direito do 8º Juizado Cível 

 

PLANTÃO CRIMINAL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

mulher 

2º Plantonista Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra mulher 

3º Plantonista 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

mulher 

4º Plantonista Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra mulher 

5º Plantonista 1ª Vara Criminal 

6º Plantonista 2ª Vara Criminal 

7º Plantonista Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal  

8º Plantonista 3ª Vara Criminal 

9º plantonista 4ª Vara Criminal 

10º Plantonista 5ª Vara Criminal 

11º Plantonista 6ª Vara Criminal 

12º Plantonista 7ª Vara Criminal (Antiga Especializada em Crime Organizado, 

Crimes Contra Ordem Tributária e Econômica e Contra a 

Administração Pública) 

13º Plantonista 8ª Vara Criminal 

14º Plantonista 9ª Vara Criminal 

15º Plantonista 10ª Vara Criminal 

16º Plantonista 11ª Vara Criminal 

17º Plantonista 12ª Vara Criminal 

18º Plantonista 13ª Vara Criminal 

19º Plantonista 14ª Vara Criminal 

20º Plantonista Juizado Especial Unificado Criminal  
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21º Plantonista 1ª Vara da Comarca de Chapada 

22º Plantonista 2ª Vara da Comarca de Chapada 

23º Plantonista Santo Antônio de Leverger 

 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

PLANTÃO CÍVEL/CRIMINAL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Cível 

2º Plantonista 2ª Vara Cível 

3º Plantonista 3ª Vara Cível 

4º Plantonista 4ª Vara Cível 

5º Plantonista Vara Especializada em Direito Bancário (Antiga 5ª Vara 

Criminal) 

6º Plantonista Vara Especializada da Infância e Juventude 

7º Plantonista 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

8º Plantonista 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

9º plantonista 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

10º Plantonista 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

11º Plantonista 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

12º Plantonista 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

13º Plantonista 1ª Vara Criminal 

14º Plantonista 2ª Vara Criminal 

15º Plantonista 3ª Vara Criminal 

16º Plantonista 4ª Vara Criminal 

17º Plantonista 5ª Vara Criminal (Antiga 6ª Vara Criminal) 

18º Plantonista Juizado Especial do Cristo Rei 

19º Plantonista Juiz de Direito do Juizado Especial do Cristo Rei 

20º Plantonista Juizado Especial do Jardim Glória 

21º Plantonista Juizado Criminal de Várzea Grande 

22º Plantonista  Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

mulher 
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23º Plantonista Poconé 

 

POLO II 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Araputanga 

2º Plantonista Jauru 

3º Plantonista Porto Espiridião 

4º Plantonista Rio Branco 

5º Plantonista São José dos Quatro Marcos 

6º Plantonista Vila Bela da Santíssima Trindade 

7º Plantonista 1ª Vara de Comodoro 

8º Plantonista 2ª Vara de Comodoro 

9º plantonista 1ª Vara de Mirassol D´Oeste 

10º Plantonista 2ª Vara de Mirassol D´Oeste 

11º Plantonista 1ª Vara de Pontes e Lacerda 

12º Plantonista 2ª Vara de Pontes e Lacerda 

13º Plantonista 3ª Vara de Pontes e Lacerda 

14º Plantonista 1ª Vara de Cáceres 

15º Plantonista 2ª Vara de Cáceres 

16º Plantonista 3ª Vara de Cáceres 

17º Plantonista 4ª Vara de Cáceres 

18º Plantonista 5ª Vara (Juizado) de Cáceres 

19º Plantonista 1ª Vara Criminal de Cáceres 

20º Plantonista 2ª Vara Criminal de Cáceres 

21º Plantonista 3ª Vara Criminal de Cáceres 

 

POLO III 

 

MICRORREGIÃO I DO POLO III – COLÍDER 

 

Sequência/Escala de Juízo Plantonista 
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Plantonista 

1º Plantonista Itaúba 

2º Plantonista Marcelândia 

3º Plantonista Terra Nova do Norte 

4º Plantonista Nova Canaã do Norte 

5º Plantonista 1ª Vara de Colíder 

6º Plantonista 2ª Vara de Colíder 

7º Plantonista 3ª Vara de Colíder 

 

MICRORREGIÃO II DO POLO III – SORRISO 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara de Sorriso 

2º Plantonista 2ª Vara de Sorriso 

3º Plantonista 3ª Vara de Sorriso 

4º Plantonista 4ª Vara de Sorriso 

5º Plantonista 5ª Vara de Sorriso 

6º Plantonista 6ª Vara de Sorriso 

7º Plantonista 1ª Vara de Lucas do Rio Verde 

8º plantonista 2ª Vara de Lucas do Rio Verde 

9º Plantonista 3ª Vara de Lucas do Rio Verde 

10º Plantonista 4ª Vara de Lucas do Rio Verde 

11ª Plantonista 5ª Vara de Lucas do Rio Verde 

12º Plantonista 6ª Vara de Lucas do Rio Verde 

13º Plantonista Tapurah 

14º Plantonista Nova Ubiratã 

 

MICRORREGIÃO III DO POLO III – SINOP 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara de Sinop 
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2º Plantonista 2ª Vara de Sinop 

3º Plantonista 3ª Vara de Sinop 

4º Plantonista 4ª Vara de Sinop 

5º Plantonista 5ª Vara de Sinop 

6º Plantonista 6ª Vara de Sinop 

7º Plantonista 7ª Vara (Juizado) de Sinop 

8º Plantonista 1ª Vara Criminal de Sinop 

9º plantonista 2ª Vara Criminal de Sinop 

10º Plantonista 3ª Vara Criminal de Sinop 

11º Plantonista Vera 

12º Plantonista Feliz Natal 

13º Plantonista Cláudia 

 

POLO IV 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Apiacás 

2º Plantonista Paranaíta 

3º Plantonista Nova Monte Verde 

4º Plantonista Guarantã do Norte 

5º Plantonista Matupá 

6º Plantonista 1ª Vara de Peixoto de Azevedo (Suspensa) 

7º Plantonista 2ª Vara de Peixoto de Azevedo 

8º Plantonista 1ª Vara de Alta Floresta 

9º plantonista 2ª Vara de Alta Floresta 

10º Plantonista 3ª Vara de Alta Floresta 

11º Plantonista 4ª Vara (Juizado) de Alta Floresta 

12º Plantonista 5ª Vara de Alta Floresta 

13º Plantonista 6ª Vara de Alta Floresta 

 

POLO V 
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Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Arenápolis 

2º Plantonista Nortelândia 

3º Plantonista Nobres 

4º Plantonista Rosário Oeste 

5º Plantonista 1ª Vara de Nova Mutum 

6º Plantonista 2ª Vara de Nova Mutum 

7º Plantonista 1ª Vara de São José do Rio Claro 

8º Plantonista 2ª Vara de São José do Rio Claro 

9º plantonista 1ª Vara de Diamantino 

10º Plantonista 2ª Vara de Diamantino 

11º Plantonista 3ª Vara de Diamantino (Suspensa) 

12º Plantonista 4ª Vara de Diamantino (Suspensa) 

13º Plantonista 5ª Vara de Diamantino 

14º Plantonista Vara Criminal (Suspensa) 

 

POLO VI 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Sapezal 

2º Plantonista 1ª Vara de Barra do Bugres 

3º Plantonista 2ª Vara de Barra do Bugres 

4º Plantonista 3ª Vara de Barra do Bugres 

5º Plantonista 1ª Vara de Campo Novo do Parecis 

6º Plantonista 2ª Vara de Campo Novo do Parecis 

7º Plantonista 1ª Vara Cível de Tangará da Serra 

8º Plantonista 2ª Vara Cível de Tangará da Serra 

9º Plantonista 3ª Vara Cível de Tangará da Serra 

10º Plantonista 4ª Vara Cível de Tangará da Serra 

11º Plantonista 5ª Vara Cível de Tangará da Serra 

12º Plantonista Vara Especializada dos Juizados de Tangará da Serra 
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13º Plantonista Vara Única Criminal de Tangará da Serra 

 

POLO VII 

 

MICRORREGIÃO DO PÓLO VII  

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Pedra Preta 

2º Plantonista Itiquira 

3º Plantonista Guiratinga 

4º Plantonista Alto Garças 

5º Plantonista Alto Taquari 

6º Plantonista 1ª Vara de Alto Araguaia 

7º Plantonista 2ª Vara de Alto Araguaia 

 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

 

PLANTÃO CÍVEL/CRIMINAL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Cível 

2º Plantonista 2ª Vara Cível 

3º Plantonista 3ª Vara Cível 

4º Plantonista 4ª Vara Cível 

5º Plantonista 5ª Vara Cível (Juizado) 

6º Plantonista 6ª Vara Cível 

7º Plantonista 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

8º Plantonista 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

9º plantonista 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública 

10º Plantonista 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública 

11º Plantonista Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
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Mulher 

12º Plantonista 1ª Vara Criminal 

13º Plantonista 2ª Vara Criminal 

14º Plantonista 3ª Vara Criminal 

15º Plantonista 4ª Vara Criminal 

 

POLO VIII 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Juscimeira 

2º Plantonista Dom Aquino 

3º Plantonista 1ª Vara de Jaciara 

4º Plantonista 2ª Vara de Jaciara 

5º Plantonista 3ª Vara de Jaciara 

6º Plantonista 1ª Vara de Campo Verde 

7º Plantonista 2ª Vara de Campo Verde 

8º Plantonista 3ª Vara de Campo Verde 

9º plantonista 1ª Vara de Poxoréu (Suspensa) 

10º Plantonista 2ª Vara de Poxoréu 

11º Plantonista 1ª Vara de Paranatinga 

12º Plantonista 2ª Vara de Paranatinga 

13º Plantonista 1ª Vara de Primavera do Leste 

14º Plantonista 2ª Vara de Primavera do Leste 

15º Plantonista 3ª Vara de Primavera do Leste 

16º Plantonista 4ª Vara de Primavera do Leste 

17º Plantonista 5ª Vara (Juizado) de Primavera do Leste 

18º Plantonista Vara Criminal de Primavera do Leste 

 

POLO IX 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 
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1º Plantonista Novo São Joaquim 

2º Plantonista Campinápolis 

3º Plantonista 1ª Vara de Água Boa 

4º Plantonista 2ª Vara de Água Boa 

5º Plantonista 3ª Vara de Água Boa 

6º Plantonista 1ª Vara de Nova Xavantina 

7º Plantonista 2ª Vara de Nova Xavantina 

8º Plantonista 1ª Vara de Canarana 

9º plantonista 2ª Vara de Canarana 

10º Plantonista 1ª Vara Cível de Barra do Garças 

11º Plantonista 2ª Vara Cível de Barra do Garças 

12º Plantonista 3ª Vara Cível de Barra do Garças 

13º Plantonista 4ª Vara Cível de Barra do Garças 

14º Plantonista Vara Especializada dos Juizados de Barra do Garças 

15º Plantonista 1ª Vara Criminal de Barra do Garças 

16º Plantonista 2ª Vara Criminal de Barra do Garças 

 

POLO X 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Aripuanã 

2º Plantonista Brasnorte 

3º Plantonista Colniza 

4º Plantonista Cotriguaçu 

5º Plantonista Porto dos Gaúchos 

6º Plantonista Tabaporã 

7º Plantonista 1ª Vara de Juara 

8º Plantonista 2ª Vara de Juara 

9º plantonista 1ª Vara de Juína 

10º Plantonista 2ª Vara de Juína 

11º Plantonista 3ª Vara de Juína 

 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 592 de 703



POLO XI 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara de Porto Alegre do Norte 

2º Plantonista 2ª Vara de Porto Alegre do Norte 

3º Plantonista Querência 

4º Plantonista Ribeirão Cascalheira 

5º Plantonista 1ª Vara de São Félix do Araguaia (Suspensa) 

6º Plantonista 2ª Vara de São Félix do Araguaia 

7º Plantonista 1ª Vara de Vila Rica (suspensa) 

8º Plantonista 2ª Vara de Vila Rica 
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CAPÍTULO II– DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA  
 

Seção 14 – As Custas Processuais 
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Seção 21 – Da  Racionalização de Atos e Procedimentos Processuais na Justiça de 1ª 
Instância do Estado de Mato Grosso 
 STADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE  _________________________________________  
JUÍZO DO(A)  __________________________________________  

 
MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO 

Controle da movimentação do processo, como vista em geral, 
recebimento pela Escrivania, remessas, cargas e outras movimentações assemelhadas, em substituição à aposição 
ou impressão de carimbos ou certidões correspondentes nas diversas folhas dos autos, em cumprimento ao 
Provimento 65/2007-CGJ, alterado pelo Provimento n. 11/2011-CGJ. 

__________________________________, ____/____/____ 
 
________________________________________________ 
                        Gestor/Analista Judiciário 

Códigos dos Atos: 
V = Vista R = Recebimento Rem = Remessa C = Carga 
 

Ato Destinatário/Matrícula/OAB Data Última 
Folha 

Rubrica 
Gestor/ 

Servidor 

Finalidade/observação Data de 
Recebimento 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

Cód. ____________              
Fls.  ____________  
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Form. 01 
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Ato Destinatário/Matrícula/OAB Data Última 
Folha 

Rubrica 
Gestor/ 

Servidor 

Finalidade/observação Data de 
Recebimento 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Form. 01 v. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE  __________________________________________  
JUÍZO DO(A)  ___________________________________________  
 

JUNTADA DE PEÇAS 
 
Controle da juntada de petições, contestações, defesas prévias, 

reconvenções, embargos, recursos, alegações finais, laudos, mandados, cartas precatórias, ofícios, avisos de 
recebimento, alvarás de soltura, salvo-condutos, antecedentes criminais, comprovantes de publicação de 
edital, documentos e demais peças, em substituição aos termos lançados nas diversas folhas dos autos, em 
cumprimento ao Provimento n° 65/2007-CGJ, alterado pelo Provimento n. 11/2011-CGJ 

__________________________________, ____/____/____ 
 
________________________________________________ 
                        Gestor/Analista Judiciário 

 
Data Identificação da Peça Destinatário Fls./ 

Observação 

Servidor 

Rub. Mat. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cód. ____________              
Fls.  _____________  
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Form. 02 
 

Data Identificação da Peça Destinatário Fls./ 

Observação 

Servidor 

Rub. Mat. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Form. 02 v. 
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 ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE  __________________________________________  
JUÍZO DO (A)  ___________________________________________  

 
 

CERTIDÃO DE CONTROLE DE COMPARECIMENTO 
                             Certifico que em cumprimento às condições impostas na decisão/sentença de fls. 
_________, o reeducando/beneficiário compareceu neste Juízo, conforme registro das informações 
abaixo, em cumprimento ao Provimento nº 47/2011-CGJ. 
                                    

                                  _______________________, _____/_____/______. 
 

                                  __________________________________________ 
                                 Gestor/Analista Judiciário 

 
                           

Data Assinatura 

Mudança de 
Endereço 

 

Mudança de 
Atividade 
Laboral 

 

Servidor 

Sim Fls. Sim Fls. Rub. Mat. 
  

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Form. 04 

 

 

Cód. ____________              
Fls.  _____________  
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Data Assinatura 

Mudança de 
Endereço 

 

 
Mudança de 
Atividade 
Laboral 

 

Servidor 

Sim Fls. Sim Fls. Rub. Mat. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Form. 04 v.
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Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da 
inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis 
de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.  

CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº ....../201.. 

  

O(A) Gestor(a) Judiciário(a) da ....Vara .... da Comarca de ....., no uso de suas atribuições 
e, em observância à Portaria nº ... de ../../201. e publicada no DJE/MT de ../../201., e em 
cumprimento à determinação contida à fl. .... dos autos do Processo nº..... – Código ...... 
CERTIFICA que tramita neste juízo execução proposta no dia ...., no qual figuram como 
partes: .............., credor(a), inscrito sob CPF/CNPJ nº.... domiciliado na ...., nº ....., na 
cidade de ....., representado pelo seu procurador , Dr.(a) ....., OAB/.. nº ......, com endereço 
profissional na ...., nº..... na cidade de .... e ............... devedor(a), CPF/CNPJ nº ....., 
domiciliado na ....., nº ....., na cidade de ......., representado(a) pelo seu procurador, Dr.(a) 
......, OAB/.. nº ....., com endereço profissional na ..., nº ...., na cidade de ...CERTIFICA, 
também, que, nos autos acima especificados, foram apurados os créditos a seguir 
discriminados: valor: R$...., atualizados até..........: R$ ....., importância devida ao credor; 
R$ .....; honorários advocatícios: R$...... CERTIFICA ainda que, após sucessivas tentativas 
de localização do(s) devedor(es) ou de bens para a garantia do crédito exequendo, os autos 
permaneceram sem movimentação pelo prazo de ...., após o que foi determinada a 
expedição da presente certidão, para garantia do direito do credor. Era o que tinha a 
certificar. Secretaria da .......... Vara .... .......... Aos ....... dias do mês de ....... do ano de 
........... Certidão expedida sem cobrança de custas. 

  

......................................................... 

Gestor(a) Judiciário(a) 
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Seção 31 – Do procedimento de desarquivamento para extração de cópias ou prática 
de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos 
arquivados definitivamente, no âmbito do primeiro grau  
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Seção 32 – Do valor das custas judiciais em ação de execução nas Comarcas em 
que o Cartório Distribuidor não for oficializado. 
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CAPÍTULO III – O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, 

AVALIADOR E GESTOR JUDICIÁRIO  

 
Seção 7 – Do Serviço de Plantão Judiciário 
 
 

ANEXO I 
 

GUIA DE DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA  
 

FRENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      VERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
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ANEXO II 

 
 
                       CARIMBO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS 

 
 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

Comarca de........................... - MT 
Nome do oficial:  
Matricula: 
Vara:  
Processo n.º:   
Protocolo/Distribuição:  
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FLUOXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MANDADOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Distribui para os oficiais de 
justiça, autenticando ou 
carimbando uma via do 
mandado. (conforme 
carimbo-anexo II). 

Pré-cadastro dos mandados e 
impressão da lista do recibo 

Central de  
Mandados 

Mandados 
com 

Diligências 

 

Mandados 
Justiça 

Gratuita 

 

Envio da guia de 
depósito para a 
Diretoria efetuar 
a transferência 
do crédito para 
conta dos oficiais 
de justiça. 

Diretoria 
do Fórum  

Transfere e Remete 
o comprovante 
(aviso de crédito), 
constante do verso 
do formulário 
(anexo I), 
carimbado e  
assinadoassinado 

Secretaria da Vara ou Juizado 
 

Recebimento da lista e 
conferência dos 
mandados e dos 

documentos que os 
acompanham, bem 

como do depósito de 
diligência, se for o 

caso. 
 

Entrega do 
mandado ao oficial 

de Justiça 

Distribui para os oficiais de justiça, 
autenticando ou carimbando: uma 
via dos mandados; a guia do 
depósito e o comprovante original 
de depósito. (conforme carimbo-
anexo II). 
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CAPÍTULO IV – DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS    
ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

Seção 4 – Do Agente Voluntário da Infância de Juventude 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE ADESÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 
 
Nome:  
 
RG n º   
 
CPF n º  
 
Endereço:  
 
CEP:  
 

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a este Tribunal de Justiça/MT, 
de acordo com o Provimento nº 53/2012/CGJ, e a Lei n º 9.608, de 10/02/1998, é atividade não 
remunerada, com finalidades orientativas e fiscalizadoras, não gerando vínculo empregatício, 
nem funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins. 
Trabalho voluntário como:  Agente Voluntário da Infância e Juventude. 
Tarefa específica: Realizar fiscalizações diurnas e noturnas nos locais onde haja freqüência e 
participação de crianças e adolescentes, verificando o cumprimento das normas protetivas; 
Cumprir determinações dos Juízes da Infância e Juventude; Lavrar Auto de Infração; Fiscalizar 
o embarque e desembarque de crianças e adolescentes desacompanhadas; Participação como 
agente transformador de opinião e ações, em Projetos Sociais para prevenção da violação dos 
direitos da criança e do adolescente; Treinamento dos agentes voluntários como suporte na 
ampliação das ações preventivas da Vara da Infância e Juventude. 
Carga horária: A duração normal do trabalho, para os Agentes Voluntários não excederá a 04 
(quatro) horas diárias e, 20 (vinte) horas semanais, nos termos do Provimento nº 53/2012/CGJ 
Prazo de Duração: 02 (dois) anos, a partir da assinatura deste termo, renovado uma única vez 
por igual período, a critério do Juiz da Infância e Juventude, conforme Provimento nº 
53/2012/CGJ. 

 
Declaro que aceito atuar como Voluntário nos moldes do presente Termo de 

Adesão. 
 
___________,______de_________________de _________. 

 
 

_______________________________________ 
(Voluntário) 

 
De acordo: 
 
 
Dr. (a) 
Juiz (a) de Direito da Infância e Juventude 
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Seção 5 – Da Equipe Interprofissional 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA 

SETOR PSICOSSOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITAÇÃO PARA PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS 
DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
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MANUAL DE CAPACITAÇÃO PARA PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER 
JUDICIÁRIO 

  
INTRODUÇÃO 
 
Há cada vez mais crianças e jovens em situações de risco em nosso cenário social. O Poder 
Público não tem conseguido garantir os direitos assegurados a eles pela legislação (ECA,etc.) 
atual. A complexidade social na qual estamos inseridos não nos permite mais pensar de maneira 
cartesiana. É preciso contextualizar, unir e reunir os conhecimentos necessários para 
enfrentarmos os problemas de maneira efetiva. 
 
A Lei Federal 11.340/06 trata do combate à violência doméstica, prevê a criação de Juizados 
Especiais e cria equipes multidisciplinares para auxiliar o controle dessa espécie de 
criminalidade. Isso nos remete à reflexão acerca da necessidade do trabalho multidisciplinar. À 
necessidade crescente de um trabalho coletivo na resolução de questões sociais complexas. 
 
A Psicologia e a Assistência Social no âmbito do Judiciário podem ir além do papel de apenas 
elaborar laudos técnicos. Elas podem contribuir com muito mais na garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. Podem participar e auxiliar a Justiça na construção de metas mais 
seguras e realistas para garantir tais direitos.  
  
Para alcançarmos esse objetivo, os profissionais das diversas áreas devem ter a mente aberta 
para os outros saberes, de maneira que eles possam interagir. A união desses de saberes – 
empíricos e/ou científicos - deve redundar em incremento da qualidade na resolução dos 
problemas da realidade da infância e da juventude brasileira. 
  
É preciso estar disposto a interligar conhecimentos. Fazer conexões. Não podemos esquecer 
que a ciência pós-moderna se constitui mais por ligações do que isolamentos. A união de seus 
saberes é muito mais útil e viável do que imaginamos.  
 
Basta estarmos abertos.  A defesa da infância e da juventude agradecerá. 
 
Tendo em vista esse contexto, este manual pretende alcançar diversos objetivos. Em um 
primeiro momento, é necessário, para a sua correta utilização, nivelar conceitos no que diz 
respeito ao conteúdo. Como ele visa Psicólogos e Assistentes Sociais do Poder Judiciário 
espera-se que tais profissionais não se limitem a ele, mas busquem de maneira contínua 
subsídios legais, teóricos e técnicos para o desempenho de suas funções. 
 
Um Manual é um livro que se pode manusear e ter acesso com facilidade, que indica referências 
e caminhos para a pesquisa de determinado tema. Apresenta informações fundamentais sobre 
um assunto específico. Sua função não é esgotar discussões nem se aprofundar em demasia nos 
temas. 
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Pode ser mais bem aproveitado se for utilizado com método e não de maneira aleatória. A 
palavra método vem do grego, methodos, através de, por meio de, via, caminho. Usar um método 
implica seguir de maneira ordenada e regular um caminho pelo qual certo objetivo ou finalidade 
são alcançados.  
 
Portanto, ao cumprir seu objetivo de padronizar procedimentos, estabelecer regras e instituir 
atribuições, busca nivelar tais conhecimentos em nível multidisciplinar, de maneira que também 
possibilite e facilite o intercâmbio entre as diversas áreas do conhecimento. 
 
Um de seus objetivos, ao socializar conhecimentos, é demonstrar o caminho ordenado que o 
pensamento segue por meio de um conjunto de regras e procedimentos racionais para se atingir 
um objetivo.  
 
Avaliação psicológica, para efeitos deste manual, entende-se por um procedimento que busca 
avaliar – no sentido de analisar, compreender e esclarecer – a dinâmica dos processos 
psicológicos. É um processo científico, limitado no tempo, que estuda a personalidade fazendo 
uso de testes psicológicos e técnicas tais como a entrevista, a observação, dinâmicas, etc. 
 
A avaliação pode ser realizada de várias maneiras e por um período de tempo relativo, de 
acordo com o que foi solicitado, e com a necessidade do profissional. Cabe a ele fazer uso de 
instrumentos e técnicas adequadas à sua realidade de trabalho e ao objetivo que se quer 
alcançar. Seu resultado deve estar em consonância com a legislação dos Conselhos Regionais e 
Federal de Psicologia. 
 
As técnicas, os testes e os métodos utilizados pelo profissional devem ser aplicados, corrigidos 
e elaborados de modo que o seu resultado (laudo, parecer, estudo, etc.) seja claro e conciso, 
oferecendo a quem os solicitou as informações e os subsídios necessários para a tomada de 
decisões, sem nunca expor de maneira desnecessária a pessoa avaliada. 
 
As informações levantadas, tanto psicológicas quanto sociais, podem e devem interagir. Sempre 
que possível devem ser consideradas em conjunto, tendo em vista ser o homem um ser social. 
Buscando levar as informações necessárias a fim de oferecer um resultado satisfatório e 
multidisciplinar.  
 
Por fim, este Manual desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça, por intermédio da 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, pretende ser um guia, uma bússola, uma 
orientação técnica que norteie de maneira célere e efetiva seus usuários.  
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LEGISLAÇÃO DO PSICÓLOGO 

Código de Ética Profissional do Psicólogo 
 

Princípios fundamentais:  
 
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da 
dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 
 
IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento 
profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo 
científico de conhecimento e de prática.  
 
V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população 
às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos 
padrões éticos da profissão. 
 
VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
 
VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os 
impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se 
de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código. 
 
 
 
Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos: 
 
a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Código; 
 
b) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais 
esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente; 
 
c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional; 
 
(...) 
l) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular 
da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação 
profissional.  
 
 
Art. 2º - É vedado ao psicólogo: 
 
k) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos 
pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do 
trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação; 
 
(...) 
            
g) emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. 
 
 

O psicólogo e a Justiça 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 620 de 703



 
O psicólogo pode ser chamado pelo juiz em duas condições: como cidadão ou 

como profissional. Em ambas ele terá que se apresentar perante a justiça, no entanto sob 
condições diferentes. 

 
 
                          No caso de ele ser intimado como profissional é importante considerar o Código de 
Ética Profissional: 
 

Art. 10º - Nas situações em que se configure conflito entre as exigências 
decorrentes do disposto no Art. 9º (que fala do sigilo) e as afirmações dos princípios 
fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo 
poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor 
prejuízo. 
Parágrafo Único - Em caso de quebra do sigilo previsto no caput deste artigo, o 
psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. 
 
Art. 11º - Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar 
informações, considerando o previsto neste Código. 

 
Depondo em juízo, o psicólogo pode decidir pela quebra do sigilo ou não, sendo 

que no segundo caso o juiz poderá determinar a quebra. 
 

                          Em ambas as situações, quando for oferecer informações obtidas por meio de seu 
trabalho, o psicólogo deverá tomar o cuidado para limitar-se àquelas informações efetivamente 
necessárias para a elucidação do objeto do questionamento. Tomar como referência a busca do 
menor prejuízo é também um elemento a ser considerado. 
 
                         Além disso, é importante lembrar que:  

k) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos 
pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do 
trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação; 

      
O Psicólogo e o Atendimento Domiciliar 
 
Quando é permitido realizar o atendimento domiciliar? 

• Quando a pessoa atendida não tem condição de se locomover ou encontra-se em   
estágio terminal.  
• Deve haver expressão da vontade da pessoa atendida.  
• Quando o psicólogo atua na área judicial e é designado para isso.  
• Programa Saúde da Família: quando o psicólogo fizer parte de equipe de saúde da família.  
• No caso de atendimento aos que têm liberdade assistida.  
• Quando se trata de uma estratégia específica de intervenção psicológica.  

O atendimento domiciliar em Psicologia  
 
 
                         A prática em atendimento domiciliar na área da saúde vem crescendo, nos setores 
públicos e privados, com argumentos que vão desde a relação custo-benefício até a busca da 
humanização do tratamento. O atendimento domiciliar (muitas vezes denominado home care) em 
Psicologia é uma modalidade de atuação ainda pouco conhecida pela maioria dos psicólogos e que 
tem trazido algumas questões referentes à sua natureza e aos problemas éticos que podem estar 
envolvidos. 
 
                           Ele pode ser definido como o atendimento que o profissional faz a pessoas que 
apresentem dificuldades ou impedimentos de locomoção, devido a patologias ou outros motivos que 
as impeçam de se dirigir ao hospital ou ao consultório para receber tratamento. Em alguns casos, o 
trabalho envolve orientação à família ou ao responsável pelos cuidados prescritos ao paciente. O 
pedido ou a indicação para o atendimento psicológico domiciliar pode ser feito pelo próprio 
paciente, por seus familiares, pelo médico ou pela equipe de saúde que o assiste. A partir disso, o 
psicólogo deve proceder a uma avaliação, identificando as necessidades do atendimento. Caso 
decida-se pelo atendimento, o trabalho a ser realizado deve ser feito da mesma forma como se 
fosse realizado em  
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local de trabalho do profissional, com as devidas adaptações que se fizerem necessárias. Assim as 
referências éticas, por exemplo, de sigilo e confidencialidade, devem ser consideradas igualmente. 
 
 
                            Vale reconhecer que atualmente novos dispositivos de intervenção em Psicologia 
vêm sendo desenvolvidos a fim de abarcar novas demandas sociais. Como exemplo, podemos citar 
o trabalho de Acompanhamento Terapêutico que, por sua natureza e definição, desenvolve-se no 
território. Lembramos que estas, como as demais práticas em Psicologia, devem sempre resguardar 
os princípios éticos da profissão. 

 

LEGISLAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 

Código de Ética do Assistente Social 
Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993 

Princípios Fundamentais 

•  Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;  

•  Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;  

•  Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a 
sociedade, com vistas á garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 
trabalhadoras;  

•  Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida;  

•  Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática;  

•  Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças;  

•  Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual;  

•  Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero;  

•  Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 
dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;  

•  Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  

•  Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, 
idade e condição física.  

– Dos Direitos e das Responsabilidades Gerais do Assistente Social 

Artigo 2º - Constituem direitos do Assistente Social  

a. garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 
Regulamentação da Profissão, e dos princípios firmados neste Código;  

b. livre exercício das atividades inerentes à Profissão;  
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c. participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 
formulação e implementação de programas sociais;  

d. inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, 
garantindo o sigilo profissional;  

e. desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional;  

f. aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 
princípios deste Código;  

g. pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população;  

h. ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções;  

i. liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de 
participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.  

Artigo 3º - São deveres do Assistente Social:  

a. desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, 
observando a legislação em vigor;  

b. utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão;  

c. abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes;  

d. participar de programas de socorro à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.  

Artigo 4º - É vedado ao Assistente Social:  

a. transgredir qualquer preceito deste Código, bem como da Lei de Regulamentação 
da Profissão;  

b. praticar e ser conivente com condutas anti-éticas, crimes ou contravenções 
penais na prestação de serviços profissionais, com base nos princípios deste 
Código, mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais;  

c. acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes deste Código;  

d. compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive nos casos de 
estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituição aos profissionais;  

e. permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social em Instituições 
Públicas ou Privadas, que não tenham em seu quadro Assistente Social que realize 
acompanhamento direto ao aluno estagiário;  

f. assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado 
pessoal e tecnicamente;  

g. substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto pendurar o motivo da exoneração, demissão ou 
transferência;  

h. pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo 
exercidos por colega;  

i. adulterar resultados ou fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos 
de que tome conhecimento;  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 623 de 703



 

j. assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que 
executados sob sua orientação.  

 

NORMAS DA CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Justiça do Estado do Mato 
Grosso 

Capítulo 4 - DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS ASSISTENTES SOCIAIS E 
PSICÓLOGOS 

 
Seção 5 – Da Equipe Interprofissional 

 

4.5.1 - Os assistentes sociais e psicólogos dos quadros do Poder Judiciário 
elaborarão os estudos sociais e psicológicos das situações que digam 
respeito às crianças, aos adolescentes e às famílias, submetidos à 
competência dos Juizados da Infância e da Juventude. 

4.5.1.1 - Caso inexista no Foro assistentes sociais e psicólogos do Poder 
Judiciário, o Juiz poderá designar aqueles sediados na comarca, em caráter 
excepcional. Os serviços de assistentes sociais e psicólogos serão 
considerados relevantes, e deverá o Juiz providenciar os meios necessários à 
sua efetivação. 

4.5.2 - Tratando-se de relatório para instrução do processo de habilitação para 
adoção, o estudo social deverá ser elaborado a partir de dados coletados no 
ambiente social do(s) requerente(s) - residência, bairro, vizinhança, etc. - 
devendo conter a descrição e análise de todos os aspectos relevantes para o 
julgamento da habilitação, assegurada a livre manifestação do ponto de vista 
técnico (ECA, artigo 151 e Portaria 05/00/CEJA-MT). 

4.5.2.1 - Fica assegurada a liberdade de manifestação aos assistentes sociais 
e aos psicólogos, do ponto de vista técnico. 

4.5.2.2 - Por todos os atos praticados nos processos, os assistentes sociais e 
psicólogos responderão perante o Juiz do feito. Estarão, porém, 
disciplinarmente subordinados ao Juiz da vara onde estiverem lotados, ou ao 
Diretor do Fórum, se lotados na administração. Os assistentes sociais e 
psicólogos elaborarão seus estudos técnicos com as partes envolvidas a 
partir dos instrumentos específicos de suas profissões. 

4.5.2.3 - A equipe interprofissional deverá cumprir a determinação do 
Magistrado, sendo vedado questionamento sobre a necessidade ou 
conveniência da elaboração dos estudos, que serão realizados em qualquer 
local (residências, boates, bares, etc.), com requisição de força policial, se 
necessário. 

4.5.3 - O resultado dos estudos deverá ser apresentado no prazo de 15 
(quinze) dias, podendo, excepcionalmente, o Juiz reduzir ou dilatar esse 
tempo. 

4.5.4 - No período de realização do atendimento, deverá ser evitada pelo 
técnico a presença de pessoas que possam comprometer a eficácia dos 
trabalhos a serem desenvolvidos. 

4.5.5 - Uma vez por ano será apresentado pelo corpo técnico, ao Juiz da vara a 
que estiver subordinado, relatório de suas atividades, com avaliação do 
trabalho e proposta de medidas complementares. 

4.5.6 - A equipe interprofissional acompanhará as crianças e adolescentes 
institucionalizados na Comarca, devendo elaborar relatório trimestral, 
conforme formulário padrão elaborado pela CEJA que será entregue ao 
Ministério Público, com cópia ao Juiz e à CEJA/MT (Portaria 05/2000/CEJA/MT, 
artigo 8º, § 4º). 

4.5.7 - Serão mantidos em cada uma das comarcas do Estado e devidamente 
arquivados os históricos das crianças e dos adolescentes em vias de adoção, 
como forma de garantir a eles o conhecimento de sua origem, observado o 
segredo de justiça. 

4.5.8 - Aplicam-se às equipes interprofissionais dos Foros Cível e Criminal as 
regras constantes desta seção. 

 

Seção 6 – Do Cadastro Geral Unificado 
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4.6.1 - O Cadastro Geral Unificado (CGU) será formado pela integração dos 
cadastros estaduais, nacionais, internacionais e das crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados, cabendo a Secretaria da CEJA-MT sua organização 
(RI/CEJA/MT, artigos 2º, §2º e 27). 

4.6.1.1 - O cadastro será alimentado com os dados remetidos diariamente à CEJA-
MT pelos Juízos da Infância e da Juventude do Estado e, cuidando-se de adoção 
internacional, por aquelas pessoas cujos nomes foram aprovados e declarados 
habilitados pela Comissão (artigo 28 do RI/CEJA). 

4.6.2 - Os Ofícios da Infância e Juventude manterão os seguintes cadastros, de preferência por 

sistema informatizado (ECA, artigo 50): 

 I - Cadastro de Pretendentes à Adoção (CPA) de pessoas domiciliadas na Comarca, 

após a decisão de deferimento da habilitação; 

 II - Cadastro Casado de pretendentes à adoção, que atende a casos especiais, a 

saber: 

1. cônjuge ou companheiro (a) que pretende adotar o filho do outro sem 
desfazimento dos vínculos de filiação; 
2. parentes próximos (exceto avós e irmãos do adotando); 
3. criança ou adolescente sob a guarda fática do adotante, por lapso de tempo 
que permita avaliar a existência de vínculos de afinidade e de afetividade. 

 III - Cadastro de Crianças e Adolescentes (CCA) em condições de serem adotados, 

ou seja, após a destituição do poder familiar ou sentença que declare o menor apto 

à adoção. (RI/CEJA/MT, artigo 34 e Portaria 05/2000) 

4.6.2.1 - Somente serão aceitos pedidos de habilitação para adoção feito por domiciliados na 

respectiva Comarca, levando-se em consideração que o cadastro tem âmbito 

estadual.  

4.6.2.2 - O pedido de inscrição no cadastro de pretendentes estaduais será 
formulado mediante requerimento padrão elaborado pela CEJA e dirigido ao Juiz, 
contendo a qualificação completa do(s) requerente(s) e a exposição circunstanciada 
dos motivos do pedido. Poderá ser preenchido pessoalmente pelo interessado ou, 
quando a parte preferir, pelo Assistente Social, na sua falta, pelo psicólogo, e na 
ausência de ambos, pelo(a) escrivão(ã), devendo o requerimento ser apresentado 
diretamente à escrivania, acompanhado dos seguintes documentos: 

1 - documentos de identificação pessoal; 
2 - certidão de casamento (se for o caso), declaração de convivência estável, sendo 
que, nestes casos, acompanhada de declaração de anuência do outro cônjuge ou 
companheiro, certidão de nascimento, quando solteiro (ECA, artigo 165, I); 
3 - comprovante de residência e outros meios de contatos, tais como telefone, fax, 
e-mail, etc.); 
4 - declaração de renda (familiar); 
5 - outros documentos, a critério do interessado, comprobatórios de sua aptidão 
para adotar. 

4.6.2.3 - O requerente poderá manifestar em relação ao futuro adotando, preferência 
por idade, sexo, cor, raça, saúde física e mental e outras características pessoais, 
devendo, quando for o caso, satisfazer os requisitos do artigo 165, II a V, do ECA. 
(RI/CEJA/MT, artigo 32) 

4.6.2.4 - Para complementar os documentos necessários à habilitação, protocolado 
o pedido, o Juiz requisitará as certidões de antecedentes criminais ao Distribuidor, 
isentas de custas e emolumentos (norma 4.2.2).    

4.6.2.5 - Recebido na escrivania, independentemente de despacho, o requerimento 
será distribuído, registrado e autuado pelo escrivão com isenção de custas ou 
pagamento de despesas de qualquer natureza (ECA, artigo 141, § 2º), sendo, 
imediatamente, enviado à equipe interprofissional para realização do estudo 
psicossocial no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se, em seguida, o 
representante do Ministério Público, também no mesmo prazo, decidindo o Juiz em 
igual prazo (ECA, artigo 50, § 1º). 

4.6.2.6 - Deferido o pedido, far-se-á a inscrição local, enviando-se o formulário 
padrão de Cadastro de Pretendentes à Adoção-CPA à CEJA-MT, para inclusão dos 
dados no CGU, estando o pretendente habilitado para adoção em todo o Estado de 
Mato Grosso.  

4.6.2.7 - A inscrição não será deferida ao interessado que não satisfizer os 
requisitos legais da adoção (ECA, artigos 42 e §§; 43, 44 etc) ou que revele, por 
qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida, ou não ofereça 
ambiente familiar  
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adequado (ECA, artigo 29). Do indeferimento, cabe recurso à Comissão, no prazo 
de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal (artigo 4º da Portaria 05/00/CEJA-
MT e artigo 33, § 1º, do RI/CEJA-MT). 

4.6.2.8 - 0 indeferimento do pedido de inscrição, do qual será também cientificado o 
requerente, não impedirá futura solicitação na comarca. Comunicar-se-á à CEJA/MT 
a respeito das pessoas tidas como inidôneas para adotar (Portaria 05/00/CEJA-MT, 
artigo 5º, § 2º). 

4.6.2.9 - O Cadastro de Pretendentes à Adoção será lançado em ordem 
cronológica da homologação da inscrição. Em caso de várias inscrições 
homologadas na mesma data será observada a ordem de registro. Após o 
registro das sentenças, deverão ser certificados no procedimento o número 
do livro, folha e número de ordem respectivo. É da responsabilidade da equipe 
interdisciplinar a indicação da criança ao interessado. 

4.6.2.10 - O prazo de validade do cadastro estadual será de dois anos, podendo ser 
renovado, por igual prazo, quantas vezes for necessário, desde que não haja se 
efetivado a adoção. A renovação será sempre precedida de novo parecer 
psicossocial e do Ministério Público (RI/CEJA/MT, artigo 33). 

4.6.2.10.1 - Sempre que pessoa cadastrada vier a adotar, na comarca em que 
originalmente tenha feito a inscrição ou em outra, deverá haver comunicação 
imediata ao Cadastro Geral Unificado, para a devida e necessária anotação. 

4.6.3 - O Cadastro de Crianças e Adolescentes em condições de serem 
adotados deverá conter os dados necessários para a identificação deles, bem 
como os da colocação familiar realizada. 

4.6.3.1 - Os dados referentes às crianças e aos adolescentes serão remetidos à 
CEJA-MT, mediante formulário próprio disponibilizado pela CEJA. (RI/CEJA-
MT, artigo 34). 

4.6.3.2 - Havendo criança ou adolescente cadastrado na comarca, para 
adoção, a equipe interprofissional comunicará às pessoas inscritas no 
cadastro de pretendentes desta, mediante consulta formal, com prazo 
improrrogável de 05 (cinco) dias para resposta, observando a ordem de 
cadastramento e segundo a preferência eventualmente manifestada (Portaria 
05/00/CEJA-MT, artigo 9º).  

4.6.3.3 – Uma vez adotada a criança ou o adolescente na Comarca, será dado 
baixa no Cadastro local, bem como no Cadastro Geral Unificado mediante 
comunicação do Juízo que deferiu a medida à CEJA/MT (RI/CEJA-MT, artigo 
31). 

4.6.3.4 - A autoridade judiciária comunicará imediatamente à CEJA/MT o fato 
de não haver pretendente na Comarca interessado na adoção de menores 
disponíveis, bem como enviar os seguintes documentos: 

1- Cópia da respectiva sentença; 

2- Formulário de Cadastro de Criança/Adolescente-CCA em condições de ser 
adotado, (formulário padrão disponibilizado pela CEJA);  

3 - Cópia da certidão de nascimento; 

4 - Relatório psicossocial; 

5 - Laudo médico;  

6 - Foto. 

4.6.4 - A ordem de preferência dos pretendentes à adoção cadastrados no 
CGU (Cadastro Geral Unificado), dar-se-á da seguinte forma: 

a) pretendentes domiciliados na comarca terão preferência às crianças 
cadastradas nestas; 

b) pretendentes residentes no Estado terão preferência sobre os que residem 
fora do Estado; 

c) pretendentes nacionais a grupos de irmãos terão preferência sobre 
candidatos interessados em apenas um ou em parte dos integrantes do grupo;  

d) pretendentes nacionais terão preferência sobre os internacionais, qualquer 
que seja a condição desses, em respeito ao disposto no artigo 31 do ECA 
(RI/CEJA/MT, artigo 34, § 2º). 

 

ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou 
verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento,  
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orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação 
à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO JURÍDICO 

• Proceder à avaliação de crianças, adolescentes e adultos, elaborando o estudo psicológico, 
com a finalidade de subsidiar ou assessorar a autoridade judiciária no conhecimento dos 
aspectos psicológicos de sua vida familiar, institucional e comunitária, para que o 
magistrado possa decidir e ordenar as medidas cabíveis. 

 

• Exercer atividades no campo da psicologia jurídica, numa abordagem clínica, realizando 
entrevistas psicológicas, individuais, grupais, de casal e família, além de devolutivas; aplicar 
técnicas psicométricas e projetivas, observação lúdica de crianças, crianças/pais, para 
compreender e analisar a problemática apresentada, elaborando um prognóstico; propor 
procedimentos a serem aplicados. 

 

• Realizar estudo de campo, através de visitas domiciliares, em abrigos, internatos, escolas e 
outras instituições, buscando uma discussão multiprofissional, intra e extra equipe, para 
realizar o diagnóstico situacional e a compreensão da psicodinâmica das pessoas 
implicadas na problemática judicial em estudo. 

  

• Proceder encaminhamento para psicodiagnóstico, terapia e atendimento especializado 
(escolar, fonoaudiológico, etc). 

 

• Realizar o acompanhamento de casos objetivando a clareza para definição da medida, 
avaliando a adaptação criança/família; reavaliando e constatando a efetivação de 
mudanças; verificando se os encaminhamentos a recursos sociais e psicológicos oferecidos 
na comunidade, e a aplicação das medidas de proteção e sócio educativas foram 
efetivados. 

 

• Aplicar técnicas de orientação, aconselhamento individual, casal e de família. 

 

• Fornecer subsídios por escrito (em processo judicial) ou verbalmente (em audiência), emitir 
laudos, pareceres e responder a quesitos. 

 

• Auxiliar o Magistrado, aplicando a técnica de entrevista cognitiva, na oitiva de vítimas de 
violência  ao compor a equipe do D.S.D. 

 

• Executar o cadastramento de casais interessados em adoção, de crianças adotáveis, 
crianças e adolescentes acolhidos, de recursos e programas comunitários psicossociais e 
de  

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 627 de 703



• áreas afins (educação, saúde, cultura e lazer), além de treinamento de famílias de apoio, 
visando a reinserção à família biológica ou substituta. 

 

• Auxiliar magistrado, aplicando a técnica de entrevista cognitiva, na oitiva de vítimas de 
violência ao compor a equipe do Depoimento sem Dano –DSD; 

 

• Promover a prevenção e controle da violência intra e extra familiar, institucional contra 
crianças e adolescentes e de condutas infracionais. 

 

• Fornecer indicadores para formulação de programas de atendimento, relacionados a 
medidas de proteção sócioeducativas, na área da Justiça da Infância e Juventude, 
auxiliando na elaboração de políticas públicas, relativas à família, à infância e à juventude. 

Psicólogo especialista em Psicologia Jurídica  

• Atua no âmbito da Justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de 
cidadania, direitos humanos e prevenção da violência, centrando sua atuação na 
orientação do dado psicológico repassado não só para os juristas como também aos 
indivíduos que carecem de tal intervenção, para possibilitar a avaliação das características 
de personalidade e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a 
formulação, revisão e interpretação das leis.  

 

• Avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos em 
conexão com processos jurídicos, seja por deficiência mental e insanidade, testamentos 
contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de crianças, aplicando métodos 
e técnicas psicológicas e/ou de psicometria, para determinar a responsabilidade legal por 
atos criminosos. 

 

• Atua como perito judicial nas varas cíveis, criminais, Justiça do Trabalho, da família, da 
criança e do adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias, para serem anexados 
aos processos, a fim de realizar atendimento e orientação a crianças, adolescentes, 
detentos e seus familiares. 

 

• Orienta a administração e os colegiados do sistema penitenciário sob o ponto de vista 
psicológico, usando métodos e técnicas adequados, para estabelecer tarefas educativas e 
profissionais que os internos possam exercer nos estabelecimentos penais; realiza 
atendimento psicológico a indivíduos que buscam a Vara de Família, fazendo diagnósticos 
e usando terapêuticas próprias, para organizar e resolver questões levantadas. 

 

• Participa de audiência, prestando informações, para esclarecer aspectos técnicos em 
psicologia a leigos ou leitores do trabalho pericial psicológico; atua em pesquisas e 
programas sócioeducativos e de prevenção à violência, construindo ou adaptando 
instrumentos de investigação psicológica, para atender às necessidades de crianças e 
adolescentes em situação de risco, abandonados ou infratores. 
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•  

 

• Elabora petições sempre que solicitar alguma providência ou haja necessidade de 
comunicar-se com o juiz durante a execução de perícias, para serem juntadas aos 
processos. 

 

• Realiza avaliação das características da personalidade, através de triagem psicológica, 
avaliação de periculosidade e outros exames psicológicos no sistema penitenciário, para 
os casos de pedidos de benefícios, tais como transferência para estabelecimento 
semiaberto, livramento condicional e/ou outros semelhantes. 

 

• Assessora a administração penal na formulação de políticas penais e no treinamento de 
pessoal para aplicá-las. 

 

• Realiza pesquisa visando à construção e ampliação do conhecimento psicológico aplicado 
ao campo do direito. 

  

• Realiza orientação psicológica a casais antes da entrada nupcial da petição, assim como 
das audiências de conciliação. 

 

• Realiza atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam às instituições de 
direito, visando à preservação de sua saúde mental. 

 

• Auxilia juizados na avaliação e assistência psicológica de menores e seus familiares, bem 
como assessorá-los no encaminhamento a terapias psicológicas quando necessário. 
Presta atendimento e orientação a detentos e seus familiares visando à preservação da 
saúde. 

 

• Acompanha detentos em liberdade condicional, na internação em hospital penitenciário, 
bem como atua no apoio psicológico à sua família. 

  

• Desenvolve estudos e pesquisas na área criminal, constituindo ou adaptando os 
instrumentos de investigação psicológica. 

 

ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL JURÍDICO 

• Atender determinações judiciais relativas à prática do Serviço Social, em conformidade com 
a legislação que regulamenta a profissão e o Código de Ética profissional.  
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•  

 

• Proceder a avaliação dos casos, elaborando estudo ou perícia social, com a finalidade de 
subsidiar ou assessorar a autoridade judiciária no conhecimento dos aspectos 
sócioeconômicos, culturais, interpessoais, familiares, institucionais e comunitários.  

 

• Emitir laudos técnicos, pareceres e resposta a quesitos, por escrito ou verbalmente em 
audiências e ainda realizar acompanhamento e reavaliação de casos.  

 

• Desenvolver, durante o Estudo Social e/ou Plantão de Triagem, ações de aconselhamento, 
orientação, encaminhamento, prevenção e outros, no que se refere às questões 
sóciojurídicas.  

 

• Desenvolver atividades específicas junto ao cadastro de adoção nas Varas da Infância e 
Juventude, CEJA. 

 

• Estabelecer e aplicar procedimentos técnicos de mediação junto ao grupo familiar em 
situação de conflito.  

 

• Contribuir e/ou participar de trabalhos que visem à integração do Poder Judiciário com as 
instituições que desenvolvam ações na área social, buscando a articulação com a rede de 
atendimento à infância, juventude e família, para o melhor encaminhamento.  

 

• Acompanhar visitas de pais às crianças, em casos excepcionais, quando determinado 
judicialmente.  

 

• Fiscalizar instituições e/ou programas que atendam criança e adolescente sob medida 
protetiva e/ou em cumprimento de medida sócioeducativa, quando da determinação judicial, 
em conformidade com a Lei 8069/90.  

 

• Realizar trabalhos junto à equipe multiprofissional, principalmente com o Setor de 
Psicologia, com objetivo de atender à solicitação de estudo psicossocial.  

 

• Auxiliar o Magistrado, aplicando  a técnica de entrevista cognitiva,  na oitiva de vítimas de 
violência  ao compor a equipe do D.S.D. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PSICOLOGIA JUDICIAL 

Psicologia Jurídica ou Judicial e psicologia forense  

A Psicologia Jurídica foi instituída como especialidade da Ciência Psicológica pelo 
Conselho Federal de Psicologia em dezembro de 2000.  

È uma área de conhecimento específico para a atuação do profissional da 
Psicologia, estabelecendo uma relação estreita com o Direito, buscando responder às demandas 
trazidas pelas instituições jurídicas em seus diversos âmbitos: infância e juventude, família e 
sucessões, cível e criminal. 

 A psicologia Jurídica ou Judicial é comumente denominada de Psicologia Forense, 
porém ela vai além desta, compreendendo vários campos de atuação. 

A psicologia Forense é uma das ramificações da psicologia jurídica e abarca os 
processos judiciais nos Fóruns. Nessa área, o psicólogo desempenha a função principal de auxiliar 
do Juízo, assessorando os magistrados para tomada de decisões jurídicas, por meio dos estudos 
psicológicos de casos. Tais estudos aludem na realização de avaliações psicológicas de todas as 
pessoas envolvidas no processo judicial.  

Avaliação psicológica dentro do judiciário 

A abordagem do psicólogo vai depender da natureza dos processos judiciais e do 
rito judiciário utilizado para tratar a matéria em questão.  

Na vara da infância e juventude, a maioria dos casos refere-se a investigação da 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente e o papel do psicólogo é dimensionar 
a problemática psicológica dos envolvidos na situação social e jurídica, utilizando recursos de sua 
especialidade. 

Este dimensionamento implica no estabelecimento de um programa de intervenção 
no caso, com: 

• Avaliação,  
• Acompanhamento,  
• Orientação e 
• Encaminhamento das pessoas envolvidas.  

O psicólogo não se restringe ao fornecimento de informações ao magistrado para a 
decisão do processo judicial, mas, em atuar em todas as dimensões do caso, visando à promoção e 
manutenção de uma política de garantia de direitos da infância e juventude. O trabalho não termina 
com a emissão de um parecer psicológico, necessitando esporadicamente reavaliar situações que 
mudam com o decorrer do processo judicial.  

Como exemplo tem-se os casos de abrigamento provisório de crianças, como 
medida de proteção em casos de risco social, físico e/ou psicológico. Depois da situação de 
abrigamento, o psicólogo continua intervindo, com sugestão de implementação de medidas de 
proteção que preservem o direito da criança à convivência familiar. 

Tal dinâmica de atendimento prevê várias informações e relatórios circunstanciados 
nos autos, até que o caso seja encerrado com a emissão de um parecer interprofissional (social, 
psicológico e do ministério público), até o arquivamento do processo. 
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                          Nos casos assinalados acima, o relacionamento do psicólogo com as partes do 
processo, implica numa avaliação psicológica como um processo de compreensão e de 
intervenção, e também, no estabelecimento de recomendações psicoterapêuticas e sociais, entre 
outros encaminhamentos necessários. 

Perícia e avaliação psicológica 

                  Como citado acima existem os casos verificatórios e também os contenciosos 
(duvidosos), no qual as partes apresentam-se numa relação judicial litigiosa, em disputa por 
interesses contraditórios.  

Nestes últimos as partes são representadas por advogados, que provocam o Poder 
Judiciário visando à resolução do conflito, para o restabelecimento dos direitos da pessoa 
prejudicada. 

                    Na área do direito de família, estão os filhos dos separandos como partes interessadas 
no processo judicial, onde tal como na Justiça da Infância e Juventude. os direitos da criança e do 
adolescente devem prevalecer como prioridade absoluta, em consonância com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  

                    Nesses casos de litígio, o Código de Processo Civil prevê o psicólogo como perito 
judicial. A perícia, conforme o Código de Processo Civil, é o estudo realizado por especialistas 
escolhidos pelos magistrados, de acordo com a matéria (Psicologia, Serviço Social, Antropologia, 
etc.) que funciona como “prova” no processo judicial, complementando as demais, tais como as 
documentais, testemunhais e confissionais na resolução do processo judicial.  

                    Os peritos, como profissionais de confiança do juízo, assumem o compromisso de 
imparcialidade na avaliação dos casos, comprometendo-se a apresentar um parecer técnico 
psicológico sobre as questões formuladas pelo magistrado e de responder aos quesitos formulados 
pelos advogados das partes e pelo ministério público.  

                   Ao psicólogo perito cabe fornecer um laudo psicológico com informações pertinentes ao 
processo judicial e à problemática diagnosticada, visando auxiliar o magistrado na formação de seu 
convencimento sobre a decisão judicial a ser tomada, como forma de realização do direito objetivo 
das partes em oposição. Essa postura, própria do perito, determina também a dinâmica de 
atendimento do caso, na instituição judiciária.  

                  Para tanto, o psicólogo estabelece um planejamento da avaliação psicológicas das 
pessoas implicadas, com base no estudo dos autos, isto é, de todos os documentos e provas que 
compõem o processo judicial. Os instrumentos diagnósticos são escolhidos de acordo com a 
formação teórica do profissional, das condições institucionais e da situação emocional dos 
implicados no processo judicial. Considera-se e especificidade da situação judicial, em que as 
pessoas não escolheram a intervenção do psicólogo e estão numa posição defensiva, procurando 
fazer prevalecer seus interesses sobre terceiros, com quem, em geral, mantém vínculos afetivos 
conflituosos.  

                   Para as partes em oposição, está previsto o direito de contratação de assistentes 
técnicos - psicólogos que estarão acompanhando os resultados da perícia realizada pelo 
profissional de confiança do juízo, abalizando ou não suas conclusões.  

                  Nessa situação, de acentuado sofrimento psíquico e de animosidade entre as pessoas, 
a postura pericial acaba por privilegiar o magistrado como o referencial das decisões judiciais. O 
compromisso ético do psicólogo perito com as pessoas atendidas, porém, dispõe a necessidade e 
pertinência de entrevistas devolutivas e encaminhamentos terapêuticos.  

                  O modelo pericial de atuação psicológica nas Varas da Família e Sucessões tem 
provocado inúmeros questionamentos sobre o alcance das avaliações em termos preditivos, da 
fidedignidade no uso dos instrumentos técnicos, uma vez que em um mesmo processo judicial, 
podem ocorrer laudos psicológicos conflitantes do perito e dos assistentes técnicos.  
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                  A postura coerente do psicólogo diante dessa realidade se faz fundamental para dirimir 
dúvidas sobre a validade científica e operacional de seus conhecimentos. Ele precisa estar atento 
às limitações do caráter preditivo dos instrumentos diagnósticos utilizados, bem como ao caráter 
situacional da avaliação realizada numa situação específica de crise.  

                  Ele deve refletir sobre as implicações éticas e políticas de seu trabalho, considerando 
sempre que seus resultados podem ser determinantes da medida judicial aplicada ao caso, embora 
o magistrado não esteja adstrito ao laudo psicológico para sua decisão.  

                   Cabe também lembrar que a interface dos conhecimentos de psicologia, direito e 
serviço social podem auxiliar na manutenção ou na mudança de valores e crenças que perpassam 
a atuação judiciária. As implicações ideológicas do trabalho são inevitáveis, e por isso mesmo 
essenciais para a análise crítica das atividades desenvolvidas nesse escopo de saber e poder 
judiciário.  

                  Representações sociais sobre família, infância e outros conceitos, podem ser 
fortalecidos e/ou modificados pelo conhecimento transmitido nos laudos psicológicos, cujo conteúdo 
revela as concepções de sociedade, ciência e de homem que dão suporte a ação profissional. Daí a 
necessária precaução sobre os efeitos políticos e ideológicos de nossa atuação, que vão muito 
além das decisões caso a caso.  

Elaboração de informes, laudos e pareceres  

A resolução do Conselho Federal de Psicologia n.º 007/2003 instituiu o Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação 
psicológica. Fixa as diretrizes e os procedimentos norteadores na elaboração de documentos, nos 
quais o psicólogo deve se basear para toda e qualquer comunicação por escrito, decorrente de 
avaliação psicológica. 

                        Na área jurídica os documentos elaborados pelo psicólogo são considerados como 
provas processuais, isto é, elementos que corroboram para a elucidação de controvérsias e para 
decisões judiciais. O saber psicológico adquire um poder decisivo para as questões judiciais, 
implicando em compromissos sociais e políticos para com as pessoas atendidas e a construção da 
cidadania.  

                       Tais documentos são usualmente complementares aos elaborados pelos assistentes 
sociais, membros da equipe interprofissional das Varas da Infância e Juventude e das Varas de 
Família e Sucessões. Podem também, somar-se aos de outros profissionais, como psiquiatras e 
psicanalistas quando os mesmos participam do processo judicial.  

                       A elaboração de informes ou informações circunstanciadas sobre a demanda 
atendida costuma ser a primeira comunicação do psicólogo em processos verificatórios, quando o 
profissional realiza uma primeira abordagem do caso e propõe a necessidade de um estudo 
psicológico de caso. Tais documentos são decorrentes das entrevistas iniciais com os requerentes 
do processo judicial e tem a função de demarcar a atuação da psicologia no caso, anunciando 
como, com quem e quando o trabalho de avaliação psicológica será realizado.  

                     O processo de avaliação psicológica utiliza-se dos instrumentais técnicos (entrevistas, 
testes, observações, estudos de campo, dinâmicas de grupo, escuta, intervenções verbais) que se 
configuram como métodos e técnicas psicológicas para a coleta de dados, estudos e interpretações 
de informações a respeito das pessoas ou grupos atendidos. Segundo o Manual supracitado:  

"tais instrumentais técnicos devem obedecer às condições mínimas requeridas de 
qualidade e de uso, devendo ser adequados ao que se propõe a investigar".  

                    Na situação judiciária, a adequação dos instrumentos está relacionada à natureza do 
processo judicial (verificatório, contencioso), da natureza e gravidade das questões tratadas no 
processo (criança e adolescente em situação de risco), do tempo institucional (urgência, data de  
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audiência já fixada, número de casos agendados) e da livre escolha do profissional, conforme seu 
referencial técnico, filosófico e científico.  

                    A elaboração de relatórios e/ou laudos pressupõe o estudo do caso e o planejamento 
das intervenções necessárias à resolução da problemática apresentada. Deve, portanto:  

"apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação 
psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o 
prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem 
como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a 
fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação 
ou petição.” [2]  

                   Salientamos, entretanto, que a sentença judicial embora finalize o processo no âmbito 
jurídico, nem sempre esgota o caso, pois, depende para sua concretização, da articulação de 
recursos pessoais dos implicados, além dos sociais e institucionais.  

                  Os laudos devem, portanto ser indicativos das políticas de atendimento necessárias a 
garantia de direitos das pessoas atendidas e esmiuçar as possibilidades de mudança da situação-
problema, considerando a rede de relações dos implicados e dos recursos sociais de sua realidade.  

                 Os cuidados para com a linguagem e a precisão no uso de termos e conceitos 
psicológicos são imprescindíveis para uma comunicação clara, consistente e concisa nos laudos 
psicológicos. Segundo o manual  

"Sendo uma peça de natureza e valor científicos, deve conter narrativa detalhada e 
didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível 
ao destinatário”. [3]  

                 Os relatórios psicológicos, embora destinados a assessorar o magistrado para decisões 
judiciais, são também peças de registro da história dos sujeitos, que podem ter acesso aos 
documentos em diferentes momentos de sua vida. Assim, por exemplo, um jovem pode requerer o 
desarquivamento do processo judicial referente à sua adoção, buscando conhecer suas origens não 
reveladas em seu registro de nascimento.  

                Além disso, esses relatórios são, também, o registro das formas de atendimento utilizadas 
pelos profissionais, nas circunstâncias sociais e políticas de um determinado momento histórico. 
Assim a escrita desses documentos é também o registro da prática psicológica realizada, podendo 
revelar muito do que somos e de como agimos para a transformação ou manutenção, de uma 
realidade social desigual e injusta, que muitas vezes se expressa na aparente singularidade dos 
casos atendidos na instância judicial.  

Procedimentos de intervenção psicológica na instituição judiciária  

O psicólogo jurídico nos fóruns realiza trabalhos de: 

• Avaliação psicológica,  
• Elaboração de documentos,  
• Acompanhamento de casos,  
• Aconselhamento psicológico,  
• Orientação,  
• Mediação,  
• Fiscalização de instituições e de programas de atendimento à infância e 
adolescência e 
•  Encaminhamentos.  
• Desempenha funções periciais e/ou de intervenção direta, conforme a 
natureza do caso e o momento do atendimento realizado (antes, durante ou 
após a sentença judicial).  

                         As atribuições são fixadas pela instituição judiciária em portarias e provimentos. 
Elas são normatizadas pela Lei que regulamenta a profissão de psicólogo, o código de ética 
profissional,  
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resoluções do CFP, e estão de acordo com as legislações pertinentes à matéria: Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei Orgânica de Assistência Social, Código de Processo Civil e a 
normativa internacional (Convenção dos Direitos da Criança, Regras de Beijing), etc.  

                        As equipes interdisciplinares dos fóruns, contam com o profissional psicólogo, 
chamado de judiciário, que é concursado e/ou selecionado pelos Tribunais de Justiça, integrando o 
quadro dos servidores públicos do Poder Judiciário.  

                        Na função de perito pode ser nomeado, enquanto figura de confiança do juízo, 
independentemente de fazer parte do quadro funcional da instituição.  

                       Como assistente técnico é contratado pelas partes, geralmente indicados pelos 
advogados das mesmas.  

                       A formação dos profissionais para atuação nessa área deve incluir conhecimentos de 
direito, assistência social, trabalhos interdisciplinares, além de oferecer uma sólida base em 
Psicologia, considerando a especificidade da atuação em contexto institucional e jurídico.  

O CFP, pela Resolução nº 007/2003, apresenta um Manual de Elaboração de 
Documentos Escritos, que descreve em detalhes o que precisa constar em quatro documentos: 
declaração, atestado psicológico, relatório ou laudo psicológico e parecer psicológico. 
 
Baseado no Artigo de Dayse Cesar Franco Bernardi,  
psicóloga judiciária, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, coordenadora do Curso de Especialização em Psicologia Jurídica do Instituto Sedes Sapentiae  

Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas  
| Resolução CFP N.º 007/2003 |  

Considerações Iniciais 

A avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-científico de coleta 
de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são 
resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias 
psicológicas - métodos, técnicas e instrumentos. Os resultados das avaliações devem considerar e 
analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de 
servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação 
desses condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo 
de avaliação psicológica. 

O presente Manual tem como objetivos orientar o profissional psicólogo na 
confecção de documentos decorrentes das avaliações psicológicas e fornecer os subsídios éticos 
e técnicos necessários para a elaboração qualificada da comunicação escrita. 

As modalidades de documentos aqui apresentadas foram sugeridas durante o I FÓRUM 
NACIONAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, ocorrido em dezembro de 2000. 

Este Manual compreende os seguintes itens: 

I. Princípios norteadores da elaboração documental;  
II. Modalidades de documentos;  
III. Conceito / finalidade / estrutura;  
IV. Validade dos documentos;  
V. Guarda dos documentos.  

I - Princípios Norteadores na Elaboração de Documentos 
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O psicólogo, na elaboração de seus documentos, deverá adotar como princípios 
norteadores as técnicas da linguagem escrita e os princípios éticos, técnicos e científicos da 
profissão. 

1- Princípios Técnicos da Linguagem Escrita  

O documento deve, na linguagem escrita, apresentar uma redação bem 
estruturada e definida, expressando o que se quer comunicar. Deve ter uma ordenação que 
possibilite a compreensão por quem o lê, o que é fornecido pela estrutura, composição de 
parágrafos ou frases, além da correção gramatical. 

O emprego de frases e termos deve ser compatível com as expressões próprias da 
linguagem profissional, garantindo a precisão da comunicação, evitando a diversidade de 
significações da linguagem popular, considerando a quem o documento será destinado.  

A comunicação deve ainda apresentar como qualidades: a clareza, a concisão e a 
harmonia. A clareza se traduz, na estrutura frasal, pela seqüência ou ordenamento adequado dos 
conteúdos, pela explicitação da natureza e função de cada parte na construção do todo. A 
concisão se verifica no emprego da linguagem adequada, da palavra exata e necessária. Essa 
"economia verbal" requer do psicólogo a atenção para o equilíbrio que evite uma redação lacônica 
ou o exagero de uma redação prolixa. Finalmente, a harmonia se traduz na correlação adequada 
das frases, no aspecto sonoro e na ausência de cacofonias.  

2 - Princípios Éticos e Técnicos 

2.1. Princípios Éticos 

Na elaboração de DOCUMENTO, o psicólogo baseará suas informações na 
observância dos princípios e dispositivos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
Enfatizamos aqui os cuidados em relação aos deveres do psicólogo nas suas relações com a 
pessoa atendida, ao sigilo profissional, às relações com a justiça e ao alcance das informações - 
identificando riscos e compromissos em relação à utilização das informações presentes nos 
documentos em sua dimensão de relações de poder.  

Torna-se imperativa a recusa, sob toda e qualquer condição, do uso dos 
instrumentos, técnicas psicológicas e da experiência profissional da Psicologia na sustentação de 
modelos institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos diferentes modos de 
subjetivação. Sempre que o trabalho exigir, sugere-se uma intervenção sobre a própria demanda e 
a construção de um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que 
provoquem o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção das estruturas 
de poder que sustentam condições de dominação e segregação. 

Deve-se realizar uma prestação de serviço responsável pela execução de um 
trabalho de qualidade cujos princípios éticos sustentam o compromisso social da Psicologia. Dessa 
forma, a demanda, tal como é formulada, deve ser compreendida como efeito de uma situação de 
grande complexidade. 

2.2. Princípios Técnicos 

O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste 
procedimento (as questões de ordem psicológica) têm determinações históricas, sociais, 
econômicas e políticas, sendo elas elementos constitutivos no processo de subjetivação. O 
DOCUMENTO, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do 
seu objeto de estudo. 

Os psicólogos, ao produzirem documentos escritos, devem se basear 
exclusivamente nos instrumentais técnicos (entrevistas, testes, observações, dinâmicas de grupo, 
escuta, intervenções verbais) que se configuram como métodos e técnicas psicológicas para a  
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coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito da pessoa ou 
grupos atendidos, bem como sobre outros materiais e grupo atendidos e sobre outros materiais e 
documentos produzidos anteriormente e pertinentes à matéria em questão. Esses instrumentais 
técnicos devem obedecer às condições mínimas requeridas de qualidade e de uso, devendo ser 
adequados ao que se propõem a investigar. 

A linguagem nos documentos deve ser precisa, clara, inteligível e concisa, ou seja, 
deve-se restringir pontualmente às informações que se fizerem necessárias, recusando qualquer 
tipo de consideração que não tenha relação com a finalidade do documento específico. 

Deve-se rubricar as laudas, desde a primeira até a penúltima, considerando que a 
última estará assinada, em toda e qualquer modalidade de documento. 

II - Modalidades de Documentos 

1. Declaração  
2. Atestado psicológico  
3. Relatório / laudo psicológico  
4. Parecer psicológico  

III - Conceito / Finalidade / Estrutura  

1 - Declaração 

1.1. Conceito e finalidade da declaração  

É um documento que visa a informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas 
relacionados ao atendimento psicológico, com a finalidade de declarar:  

a. Comparecimentos do atendido e/ou do seu acompanhante, quando necessário;  
b. Acompanhamento psicológico do atendido;  
c. Informações sobre as condições do atendimento (tempo de acompanhamento, dias ou 

horários).  

Neste documento não deve ser feito o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. 

1.2. Estrutura da declaração 

a) Ser emitida em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que 
conste nome e sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional ("Nome do 
psicólogo / N.º da inscrição"). 

b) A declaração deve expor:  

⇒ Registro do nome e sobrenome do solicitante; 
⇒ Finalidade do documento (por exemplo, para fins de comprovação); 
⇒ Registro de informações solicitadas em relação ao atendimento (por exemplo: se faz 

acompanhamento psicológico, em quais dias, qual horário); 
⇒ Registro do local e data da expedição da declaração; 
⇒ Registro do nome completo do psicólogo, sua inscrição no CRP e/ou carimbo com as 

mesmas informações; 
⇒ Assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo. 

2 - Atestado Psicológico 

2.1. Conceito e finalidade do atestado 
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É um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por 
requerimento, o solicita, com fins de: 

a. Justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante;  
b. Justificar estar apto ou não para atividades específicas, após realização de um 

processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve esta 
Resolução;  

c. Solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do 
fato, em acordo com o disposto na Resolução CFP nº 015/96.  

2.2. Estrutura do atestado 

A formulação do atestado deve restringir-se à informação solicitada pelo requerente, contendo 
expressamente o fato constatado. Embora seja um documento simples, deve cumprir algumas 
formalidades: 

a) Ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que 
conste o nome e sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional ("Nome do 
psicólogo / N.º da inscrição"). 

b) O atestado deve expor:  

⇒ Registro do nome e sobrenome do cliente; 
⇒ Finalidade do documento; 
⇒ Registro da informação do sintoma, situação ou condições psicológicas que justifiquem o 

atendimento, afastamento ou falta - podendo ser registrado sob o indicativo do código da 
Classificação Internacional de Doenças em vigor; 

⇒ Registro do local e data da expedição do atestado; 
⇒ Registro do nome completo do psicólogo, sua inscrição no CRP e/ou carimbo com as 

mesmas informações; 
⇒ Assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo.  

Os registros deverão estar transcritos de forma corrida, ou seja, separados apenas 
pela pontuação, sem parágrafos, evitando, com isso, riscos de adulterações. No caso em que seja 
necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. 

O atestado emitido com a finalidade expressa no item 2.1, alínea b, deverá 
guardar relatório correspondente ao processo de avaliação psicológica realizado, nos arquivos 
profissionais do psicólogo, pelo prazo estipulado nesta resolução, item V. 

3 - Relatório Psicológico 

3.1. Conceito e finalidade do relatório ou laudo psicológico 

O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de 
situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e 
culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo DOCUMENTO, deve ser 
subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, 
dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado 
em referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo psicólogo. 

A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e 
conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, 
as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto 
terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se 
a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição. 
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3.2. Estrutura 

O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor científicos, devendo conter 
narrativa detalhada e didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e 
compreensível ao destinatário. Os termos técnicos devem, portanto, estar acompanhados das 
explicações e/ou conceituação retiradas dos fundamentos teórico-filosóficos que os sustentam. 

O relatório psicológico deve conter, no mínimo, 5 (cinco) itens: identificação, 
descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. 

1. Identificação  
2. Descrição da demanda(essa expressão estava em laudo)  
3. Procedimento  
4. Análise  
5. Conclusão  

3.2.1. Identificação 

É a parte superior do primeiro tópico do documento com a finalidade de identificar: 

⇒ autor/relator - quem elabora; 
⇒ O interessado - quem solicita; 
⇒ O assunto/finalidade - qual a razão/finalidade.  

No identificador AUTOR/RELATOR, deverão ser colocado(s) nome(s) do(s) 
psicólogo(s) que realizará(ão) a avaliação, com a(s) respectiva(s) inscrição(ões) no Conselho 
Regional. 

No identificador INTERESSADO, o psicólogo indicará o nome do autor do pedido 
(se a solicitação foi da Justiça, se foi de empresas, entidades ou do cliente). 

No identificador ASSUNTO, o psicólogo indicará a razão, o motivo do pedido (se 
para acompanhamento psicológico, prorrogação de prazo para acompanhamento ou outras razões 
pertinentes a uma avaliação psicológica). 

3.2.2. Descrição da demanda 

Esta parte é destinada à narração das informações referentes à problemática 
apresentada e dos motivos, razões e expectativas que produziram o pedido do documento. Nesta 
parte, deve-se apresentar a análise que se faz da demanda de forma a justificar o procedimento 
adotado. 

3.2.3. Procedimento 

A descrição do procedimento apresentará os recursos e instrumentos técnicos 
utilizados para coletar as informações (número de encontros, pessoas ouvidas etc) à luz do 
referencial teórico-filosófico que os embasa. O procedimento adotado deve ser pertinente para 
avaliar a complexidade do que está sendo demandado. 

3.2.4. Análise 

É a parte do documento na qual o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma 
metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos e das situações vividas relacionados à demanda em 
sua complexidade. Como apresentado nos princípios técnicos, "O processo de avaliação 
psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento (as questões de ordem 
psicológica) têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmas 
elementos constitutivos  
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no processo de subjetivação. O DOCUMENTO, portanto, deve considerar a 
natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo". 

Nessa exposição, deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustenta o 
instrumental técnico utilizado, bem como princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das 
informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para o esclarecimento do 
encaminhamento, como disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

O psicólogo, ainda nesta parte, não deve fazer afirmações sem sustentação em 
fatos e/ou teorias, devendo ter linguagem precisa, especialmente quando se referir a dados de 
natureza subjetiva, expressando-se de maneira clara e exata. 

3.2.4. Conclusão 

Na conclusão do documento, o psicólogo vai expor o resultado e/ou considerações 
a respeito de sua investigação a partir das referências que subsidiaram o trabalho. As 
considerações geradas pelo processo de avaliação psicológica devem transmitir ao solicitante a 
análise da demanda em sua complexidade e do processo de avaliação psicológica como um todo. 

Vale ressaltar a importância de sugestões e projetos de trabalho que contemplem 
a complexidade das variáveis envolvidas durante todo o processo.  

Após a narração conclusiva, o documento é encerrado, com indicação do local, 
data de emissão, assinatura do psicólogo e o seu número de inscrição no CRP.  

4 - Parecer 

4.1. Conceito e finalidade do parecer 

Parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do 
campo psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. 

O parecer tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do 
conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada, de uma "questão-problema", 
visando a dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma 
consulta, que exige de quem responde competência no assunto. 

4.2. Estrutura 

O psicólogo parecerista deve fazer a análise do problema apresentado, 
destacando os aspectos relevantes e opinar a respeito, considerando os quesitos apontados e com 
fundamento em referencial teórico-científico. 

Havendo quesitos, o psicólogo deve respondê-los de forma sintética e 
convincente, não deixando nenhum deles sem resposta. Quando não houver dados para a 
resposta ou quando o psicólogo não puder ser categórico, deve-se utilizar a expressão "sem 
elementos de convicção". Se o quesito estiver mal formulado, pode-se afirmar "prejudicado", "sem 
elementos" ou "aguarda evolução".  

O parecer é composto de 4 (quatro) itens: 

1. Identificação  
2. Exposição de motivos  
3. Análise  
4. Conclusão  

4.2.1. Identificação 
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Consiste em identificar o nome do parecerista e sua titulação, o nome do autor da 
solicitação e sua titulação.  

4.2.2. Exposição de Motivos 

Destina-se à transcrição do objetivo da consulta e dos quesitos ou à apresentação 
das dúvidas levantadas pelo solicitante. Deve-se apresentar a questão em tese, não sendo 
necessária, portanto, a descrição detalhada dos procedimentos, como os dados colhidos ou o 
nome dos envolvidos. 

4.2.3. Análise 

A discussão do PARECER PSICOLÓGICO constitui-se na análise minuciosa da 
questão explanada e argumentada com base nos fundamentos necessários existentes, seja na 
ética, na técnica ou no corpo conceitual da ciência psicológica. Nesta parte, deve respeitar as 
normas de referências de trabalhos científicos para suas citações e informações. 

4.2.4. Conclusão 

Na parte final, o psicólogo apresentará seu posicionamento, respondendo à 
questão levantada. Em seguida, informa o local e data em que foi elaborado e assina o documento. 

V - Validade dos Conteúdos dos Documentos 

O prazo de validade do conteúdo dos documentos escritos, decorrentes das 
avaliações psicológicas, deverá considerar a legislação vigente nos casos já definidos. Não 
havendo definição legal, o psicólogo, onde for possível, indicará o prazo de validade do conteúdo 
emitido no documento em função das características avaliadas, das informações obtidas e dos 
objetivos da avaliação. 

Ao definir o prazo, o psicólogo deve dispor dos fundamentos para a indicação, 
devendo apresentá-los sempre que solicitado. 

VI - Guarda dos Documentos e Condições de Guarda 

Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o 
material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando-se 
a responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a avaliação 
psicológica. 

Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação 
judicial, ou ainda em casos específicos em que seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

Em caso de extinção de serviço psicológico, o destino dos documentos deverá 
seguir as orientações definidas no Código de Ética do Psicólogo.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O SERVIÇO SOCIAL JUDICIAL 

Serviço Social Jurídica ou Judicial  

O Assistente Social do poder judiciário prioritariamente deve fazer estudos sociais 
acerca de: 
 

• Famílias que desejam adotar crianças; 
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•  
 

• Casos de denúncias que geram processos; 
 

• Encaminhamento a órgãos como Crass, Prefeitura, Secretarias, etc.. 
 

• Fazer uma “ponte" entre as famílias de detentos e seus direitos, (exemplo beneficio de um 
salário para quem tinha carteira assinada quando foi preso). 
 

• Atender a qualquer requisição do juiz: estudos sociais, pareceres, visitas, depor em alguma 
audiência... 
 

• O A.S. também participa da maioria dos conselhos, pois tem cadeira em quase todas. 
 

• Atendimento individual aos usuários, em infinitos casos: acordo de separação, acordo de 
pagamentos, etc. (sem muito peso legal, mas resolve muitos casos, que poderiam tornar 
processos. 
 

• Acompanhamento em frequência, nota e comportamento de jovens delinquentes. 
 

• Acompanhamento em assinatura mensal de sursis, que são ex- detentos que tem que 
comprovar residência por geralmente um ano. 
 

• Sobre a separação, (quando é disputa por guarda) após o pedido do juiz, o Assistente faz o 
estudo social, dos pais da criança e analisa quem melhor tem condições de criar, ouve 
também vizinhos, familiares e, dependendo da idade também a criança para se obter uma 
conclusão, e em 95% dos casos em que já participei o juiz determina o que o A.S. concluiu 
ser melhor, mas podendo dar também uma sentença contrária. 
 

• Após a decisão, também a pedido do juiz, acompanha-se esta criança durante um tempo, 
geralmente um ano ou seis meses, para saber sobre sua adaptação, e faz-se um relatório 
que é juntado (anexado) ao processo de guarda. 
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Seção 11 - Cadastramento e permanente atualização dos dados relativos ao Cadastro 
Nacional de Adoção – CNA, instituído pela Resolução nº 54/08 – CNJ. 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA 

Data:   6/4/2010 

Hora:  18:51:59 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ENTIDADES DE ATENDIMENTO 
ADOLESCENTES INFRATORES (EAAI) 

(Resolução n° 77 - CNJ/Instrução Normativa n° 02, de 03/11/2009/CNJ) 
 

Dados Gerais de Cadastro 
Mês/Ano de Referência  
Comarca  
Vara   

Identificação do Estabelecimento 
Nome do Estabelecimento  
Endereço  
Bairro  
Cidade  
Fone 1  
Fone 2 DDD:           Fone:                       Ramal: 
Diretor do Estabelecimento DDD:           Fone:                       Ramal:  

Situação da Entidade Acolhedora - Quantitativos 
Situação da Entidade  

Acolhedora 
 
 

Provisório Definitiva 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Capacidade Projetada     
Lotação Atual     
Internos com 
permanência superior a 

  

    

 
Observações 

 
 
 
 
 

 
Estrutura Física do Estabelecimento 

Situação da Entidade 
Acolhedora 

(   ) Ruins 
(   ) Regulares 
(   ) Boas 
(   ) Excelentes 

 
Observações 
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Estrutura Física Complementar 

 Sim Não Observação 
0 estabelecimento dispõe de 
espaço ou quadra de 
esportes e sala para 
atividades de lazer? 

   

0 estabelecimento dispõe 
de sala/área para 
atividades 
educacionais? 

   

0 estabelecimento possui 
área para visitação dos 
familiares dos internos?    
Biblioteca?    
Enfermaria?    
Local para práticas 
religiosas?    

 
Observações 

 
 
 
 
 

 
Estrutura Complementar 

Arts. 90 a 94 do ECA 

 Sim Não Observação 
Existem ações de acompanhamento do 
desenvolvimento psicossocial e familiar?    

Oferece cuidados médicos, psicológicos, 
odontológicos e farmacêuticos?    
Oferece tratamento adequado para 
dependência química?    
Propícia escolarízação e 
profissionalização, bem como atividades 
culturais, esportivas e de lazer? 

   

Existem programas de recolocação 
familiar?    
Garante aos adolescentes acometidos de 
transtornos mentais, tratamento 
individual e especializado? 

   

Dispõe de programas permanentes de 
reintegração social?    
Existem oficinas de trabalho para 
internos e/ou ensino regular para 
os adolescentes? 

   

 
Observações 
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Atendimentos realizados pela Entidade Acolhedora 
 Sim Não Qtd. Observação 
Médico 

    
Dentista 

    
Psiquiatra 

    
Psicólogo 

    
Terapeuta ocupacional 

    
Assistente Social 

    
Enfermeiro 

    
Auxiliar de enfermagem 

    
Professor/educador 

    
Professor Educação 

Física     
Orientador 

    
Auxiliar de enfermagem 

    
 

Observações 

 
 
 
 
 

 
Observações 

 
 
 
 
 

 
Observações 
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Seção 14 – Do Projeto Padrinhos  

                   
 

FICHA DE CADASTRO PARA APADRINHAMENTO 

 
[    ] AFETIVO        [    ] PRESTADOR DE SERVIÇOS        [    ] PROVEDOR 

 
Nome completo:  _______________________________________________________________  
 
Data de nascimento: _____/_____/____ Naturalidade: ____________________ 
 
R.G.: _______________________ CPF: _______________________________ 
 
Estado Civil: __________________________________________________________________  
 
Nome do companheiro (a)/Cônjuge:  _______________________________________________  

Endereço:  ____________________________________________________________________  
 
Bairro/cidade/CEP _____________________________________________________________  
 
Telefones:  ____________________________________________________________________  
 
Profissão: ____________________ Escolaridade: _______________________ 
 
Empresa: _______________________ E-mail: __________________________ 
 
Composição do núcleo familiar:  __________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
O que a motivou a ser padrinho/madrinha?_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Como soube do Projeto Padrinhos?___________________________________ 
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 
Quais são suas expectativas em relação ao Projeto? ____________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
Faz parte do cadastro de adoção do Fórum/Juizado? ___________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
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PERFIL DO APADRINHAMENTO 
 
 

I - Tempo de Apadrinhamento: [   ] 06 meses  [   ] 12 meses  [   ] Indeterminado 
II - Carga horária: [   ] todo final de semana  [   ] Um dia por quinzena [   ] um dia por mês 
      [   ] outros ................................. 
III - Sexo da criança/adolescente: [   ] masculino    [   ] feminino 
IV - Faixa Etária : [   ] 07 a 09 anos  [   ] 10 a 13 anos   [   ] acima 
V - Freqüência: [   ] mensalmente    [   ] semanalmente     [   ] quinzenalmente 
VI - Desejo apadrinhar: [   ] masculino    [   ] feminino 

  
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO PADRINHO/MADRINHA 
 
 

I - Estou ciente de que deverei seguir as orientações do Projeto, sobretudo quanto ao modo de 
realizar visitas às instituições de acolhimento, devendo respeitar seus horários e rotinas que me 
forem passados; 
II - Estou ciente de que deverei seguir as orientações do Projeto, quanto ao modo como deverei lidar 
com as pessoas envolvidas; 
III - Comprometo-me a cumprir o compromisso assumido, pelo prazo indicado, logo que for 
contactado (a) pela equipe do Projeto. 

 
 
 

DIVULGAÇÃO DO APADRINHAMENTO 
 
 

[   ] Não desejo nenhum tipo de divulgação quanto a este apadrinhamento. 
[  ] Não me importo que saibam que sou padrinho, desde que meu endereço seja     mantido em 
sigilo. 
[   ] Aceito que a imprensa me entreviste em local definido por mim. 
[   ] Outros.......................................................................................................... 

 
 
 
 

________________, _____ de ______________ de 20____. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura Padrinho / Madrinha 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura Servidor  
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Seção 15 – Do Adolescente em Conflito com a Lei – Do ingresso do adolescente em  
programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em 
unidade de internação provisória  

ANEXOS 
GUIA DE EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 

(art. 183 da lei 8.069, de 13 de julho de 1990) 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 
PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 

 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:                                          
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento: 
4 – Decreto da Internação Provisória (cautelar): 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representação 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Decreto de internação provisória (cautelar) 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
 

 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 

PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 
 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:  
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e/ou aditamento: 
4 – Sentença:                                               5 – Acórdão:                                               6 – Trânsito em Julgado:                           
7 - Decreto de Internação Sanção: 
8 – Medida em cumprimento quando da aplicação da internação-sanção: 
(   ) PSC   (   ) LA   (   ) Semiliberdade 
 

Execução da Medida de Internação 
(   ) com autorização para atividades externas   (   ) sem autorização 
Data prevista para o término do cumprimento da medida: 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representação 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Sentença e Acórdão (se houver) e certidões do trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Documento sobre o ingresso/transferência da (s) unidade (s) de internação 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO 

(   ) PROVISÓRIA  (   ) DEFINITIVA  (COM TRÂNSITO EM JULGADO) 
(  ) LIBERDADE ASSISTIDA (  ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 

PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 
 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:                                          
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento e/ou termo que propõe remissão: 
4 – Sentença que decretou a medida socioeducativa em meio aberto: 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representação e/ou termo que propõe a remissão 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Sentença e Acórdão (se houver) e certidão de trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE UNIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

(COM TRÂNSITO EM JULGADO) 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 
PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 

 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Número do Processo: 
Juízo: 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:                                          
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento: 
4 – Decreto de Internação Provisória (cautelar), se houver: 
5 – Medida Socioeducativa decretada: 
6 – Sentença e acordão (se houver) que decretou a medida socioeducativa: 

 
 

MEDIDA UNIFICADA 
Datas: 
1 – Fato: 
2 – Apreensão: 
3 – Decreto da Internação Provisória (cautelar), se houver: 
4 – Medida Socioeducativa decretada: 
5 – Prazo máximo de cumprimento de medida socioeducativa unificada: 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representações 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento (s) policial ou judicial onde consta (m) a (s) data (s) da apreensão do adolescente 
(   ) Sentenças e Acórdão (s) (se houver) e certidões do trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais  
(   ) Histórico escolar (se houver) 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 652 de 703



 
GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO FECHADO 

(   ) DEFINITIVA (COM TRÂNSITO EM JULGADO)   (   ) PROVISÓRIA 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 
PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 

 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:  
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento: 
4 - Decreto de Internação Provisória (cautelar), se houver: 
5 – Sentença e acórdão (se houver) que decretou a medida socioeducativa: 
6 – Trânsito em julgado: 
 

Execução da Medida de Internação 
(   ) com autorização para atividades externas   (   ) sem autorização 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representações 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Sentença e Acórdão (se houver) e certidões do trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(   ) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Documento sobre o ingresso/transferência da (s) unidade (s) de internação 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
 
Local e Data: 
 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito 
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Seção 16 – Programa “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”  

 
TEMA 1: 
 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E SEUS MEMBROS 
 
1.1 O que é um Juiz? 
1.2 O que é um Desembargador? 
1.3 O que é um Promotor de Justiça? 
1.4 O que é um Defensor Público? 
1.5 O que é um advogado? 
1.6 O que é uma Comarca? 
1.7 O que é um Tribunal de Justiça? 
1.8 O que é o Superior Tribunal de Justiça? 
1.9 O que é o Supremo Tribunal Federal? 
 
 
TEMA 2: 
 

CONHECENDO ALGUNS DOS NOSSOS DIREITOS E DEVERES 
 
2.1 O que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? 
2.2 A igualdade entre os sexos – art. 5º, I, da CF/88 
2.3 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei – 
art. 5º, II da CF/88 
2.4 A livre manifestação de pensamento – art. 5º, IV da CF/88 
2.5 A inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença – art. 5º, VI da CF/88 
2.6 A inviolabilidade da casa – art. 5º, XI da CF/88 
2.7 A livre locomoção no território nacional – Art. 5º, XV da CF/88 
2.8 A proibição da discriminação – Art. 5º, XLII da CF/88 
2.9 A gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito – art. 5º, LXXVI da CF/88 
2.10 O direito universal à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, o trabalho, etc. – art. 
6º da CF/88 
2.11 Auxílio reclusão: Plano de benefícios e regulamento da previdência social – Art. 201, 
IV da CF/88 
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TEMA 3: 
 
OS DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM ÊNFASE NO 

MENOR INFRATOR 
 

3.1 O que é o ECA? 
3.2 Qual a diferença entre criança e adolescente pelo ECA? 
3.3 Direitos da criança e do adolescente. 
3.4 O que é ato infracional? 
3.5 Quando são aplicadas as medidas de proteção? 
3.6 Quais as medidas de proteção aplicadas à criança que cometa ato infracional? 
3.7 Quais as medidas aplicadas ao adolescente que comete ato infracional? 
3.8 Hipóteses de privação de liberdade do adolescente. 
3.9 Exigência do devido processo legal para privação de liberdade do adolescente. 
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CAPÍTULO V – DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Seção 3 - Citação e Intimação 

ANEXO I  
 
 
 
Razão Social da Empresa 
 
 

 

CNPJ’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Endereço Eletrônico Válido 
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CADASTRO DE PREPOSTO 
 
 
Razão Social da 
Empresa 
 
 

 

 
Nome do Preposto: 
 
CPF: 
 
Endereço: 
 
Endereço Eletrônico 
Válido: 

 
 
 
 
 
 
 

CNPJ’S 
Vinculados 
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Anexo II - Seção 04 – (Provimento nº 11/2012-CGJ) 

Nº  EMPRESAS DEMANDANTES PROMOVIDO 

1 AMERICEL S/A 6528 

2 BANCO BRADESCO 4044 

3 BRASIL TELECOM S/A 3914 

4 REDE CEMAT 
3645 

5 BANCO DO BRASIL S/A 3167 

6 TIM CELULAR S/A 1398 

7 BANCO ITAÚ S/A 1115 

8 CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 104 

9 VIVO S/A 1105 

10 BANCO PANAMERICANO 1046 

11 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 999 

12 SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO 898 

13 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 855 

14 PORTO SEGURO COMPHANIA DE SEGUROS GERAIS 
824 

15 BANCO SANTANDER S/A 808 

16 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 784 

17 BANCO FINASA S/A. 722 

18 TAM LINHAS AÉREAS S/A 671 

19 ITAU UNIBANCO S/A 
571 

20 ITAÚ SEGUROS S.A. 509 

21 UNIBANCO FINANCEIRA 111 
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22 ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS 525 

23 BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO 459 

24 

 

BANCO ABN AMRO REAL S/A 382 

25 LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS Ltda. 
380 

26 BANCO BMG 372 

27 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 
372 

28 AMERICANAS S.A 364 

29 SUPERMERCADO MODELO LTDA 358 

30 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE SEGURO - S/A 336 

31 BANCO VOTORANTIM S/A 321 

32 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 317 

33 GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO 
313 

34 B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO 308 

35 NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA 
292 

36 UNIMED CUIABA 275 

37 BANCO HSBC - BANCO MÚLTIPLO 
256 

38 CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 253 

39 DISMOBRÁS IMP. EXP.DIST. MÓVEIS E ELETRO LTDA 253 

40 UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 233 

41 CENTRAL NACIONAL UNIMED 227 

42 CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 
LTDA 220 

43 CITY LAR  218 

44 AVON COSMÉTICOS LTDA 215 

45 BANCO HONDA S/A 213 

46 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA  (GVT) 211 
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47 AVIANCA AVIACAO 210 

48 TRIP LINHAS AEREAS  197 

49 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 190 

50 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 181 

51 MAPFRE SEGURADORA 160 

52 ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 159 

53 LOJAS RIACHUELO S/A 
159 

54 CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 152 

55 MULTICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA (SIGNAL) 
152 

56 SONY ERICSSON MOBILECOMMUNICATIONS 150 

57 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 
S.A. 144 

58 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 143 

59 BCS SEGUROS S/A 142 

60 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. 139 

61 SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A 138 

62 FIDC NP MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 134 

63 NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 
131 

64 SERASA S/A. 124 

65 LG ELECTRONICS LTDA 
120 

66 DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 105 

67 GOLD BLACK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A 
102 

68 SUPERMERCADO COMPER 102 

Disponibilizado - 20/03/2017 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.9982 Caderno de Anexo - Página 660 de 703



Seção 4 – Conciliação  
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________ 
 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º ________ 
 
 
 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
________________________ E O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
PELO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 
_______, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR O 
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON. 
 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE ___________________________, entidade jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ___________________, com sede no 
_____________________, neste ato representado pelo Prefeito ______________________, 
portador do RG n.º ___________ e do CPF n.º ___________, e o PODER JUDICIÁRIO 
DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Juizado Especial da Comarca de __________, 
localizado na _____________, representado neste ato pelo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial da referida Comarca, Dr(a). ______________, resolvem, na melhor forma de 
direito, celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO que será regido pelas seguintes 
Cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O presente instrumento tem por objeto atender à política nacional das relações de 
consumo prevista no artigo 4.º da Lei 8.078/90 e o artigo 6.º, inciso VIII, do mesmo diploma 
legal, bem como a recomendação aprovada no XXI FONAJE – Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais, para os Juizados Especiais homologarem os acordos firmados nos 
PROCONs, a fim de obter maior efetividade à atuação destes e agilizar os serviços 
jurisdicionais, bem como facilitar o acesso à justiça do consumidor.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACÕES DO PROCON MUNICIPAL 
 
2.1 O PROCON MUNICIPAL enviará ao Juizado Especial cópia do Termo de Audiência 
contendo o acordo celebrado entre consumidor e fornecedor, acompanhado do requerimento 
de homologação assinados pelas partes e pelo conciliador. No próprio Termo de Audiência 
onde o acordo for formalizado poderá ser inserido pedido das partes requerendo sua 
homologação judicial, sem necessidade de requerimento específico para tal fim. 
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2.2 O PROCON MUNICIPAL deverá inserir no respectivo processo administrativo a data 
em que o requerimento de homologação do acordo foi protocolado no Juizado Especial, a 
fim de, se solicitado, fornecer a informação aos interessados. 
 
2.3 O PROCON MUNICIPAL deverá designar servidor público para atender eventuais 
solicitações do Juizado Especial quanto à documentação referente ao acordo encaminhado 
para homologação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 
 
3.1 Com o recebimento do requerimento de homologação do acordo celebrado no PROCON 
MUNICIPAL, o Juizado Especial efetuará o seu cadastramento e o homologará, com 
fundamento no artigo 57 da Lei 9.099/95, tornando-o título executivo judicial, nos termos 
do artigo 475-N, inciso V, Código de Processo Civil, promovendo, se for o caso, sua 
execução mediante requerimento da parte interessada. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
4.1 Este Termo de Cooperação entra em vigor nesta data, por prazo indeterminado. 
 
E assim, por estarem em comum acordo com as condições e Cláusulas estipuladas neste 
instrumento, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo assinadas. 
 

_______________, _____ de __________ de _______.. 
 
Fulano de tal 
Prefeito Municipal  
 
Dr. xxxxxx (Juiz de Direito) 
Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de__________ 
 

Testemunhas: 
 

Nome:      Nome: 

RG:                    RG: 
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 CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL 
   
Seção 13 – Sentenças  

 
TERMO DE APELAÇÃO 

 
Processo n. XXX/20XX 
Comarca: XXXXXXXX 
Réu(s): XXXXXXXXX 
 
 
Aos XXXXX dias do mês de XXXXXXXX do ano de dois mil e XXXXX, nesta cidade e 
Comarca de XXXXXXXXX, Estado de Mato Grosso, em diligências, compareci a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, onde em contato com o sentenciado 
XXXXXXXXXXXXX, por ele foi dito que, não se conformando, data vênia, com a 
respeitável sentença de fls. XXX, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública/Querelante XXXXXXXXXXXX, como incurso(a) nas penas do(s) artigo(s) 
XXXXXXXXXX do Código Penal (ou da Lei n. XXXXXXXXX), cujos autos tramitam por 
esta Secretaria, vem dela apelar, para o Egrégio XXXXXXXXXXXXXXX, querendo que a 
sua apelação tenha o andamento legal. Do que, para constar, lavrei o presente termo de 
apelação que lido em voz alta e achado conforme, vai devidamente assinado.  
 
 
Apelante:____________________________________________________ 
 
 
Observação: Para o caso de o apelante não saber ou não puder assinar, preencher os campos 
abaixo. 
 
A rogo: __________________________________________________________ 

assinatura 
nome:________________________________________________________ 
 
 
1ª testemunha:___________________________________________________ 

assinatura 
nome:________________________________________________________ 
 
2ª testemunha:___________________________________________________ 

assinatura 
nome:________________________________________________________
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Seção 30 – Corregedoria dos Presídios 
 

ORDEM DE SERVIÇO N.º __/____ 
 

 
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) 

________________________________, MM(A). JUIZ(A) CORREGEDOR(A) DO SISTEMA 
PRISIONAL DA COMARCA DE ________________ (SPS), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS ETC. 

 
Considerando o que dispõe o art igo 86 e o art igo 102 e seguintes,  

todos da Lei de Execuções Penais,  assim como os i tens 7.15.16, 7 .15.17 e  7.15.18,  
constantes do Capítulo 7, Seção 15 da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria Geral  da Justiça; 

 
 
RESOLVE: 
 
Art.  1 .º  Determinar  que o Sr.  Diretor da Cadeia Pública local  não 

poderá receber presos, provisórios ou def init ivos, ou adolescentes infratores, 
oriundos de outras Comarcas, sem a respectiva anuência do Juízo de Execuções 
Penais desta Comarca.  

 
§ 1.º   No caso de transferência de preso, oriundo de outra Comarca,  

o expediente de encaminhamento deverá estar instruído com atestado de vaga na 
unidade prisional,  a ser expedido pelo Juízo de Execuções Penais desta Comarca,  
assim como da respectiva decisão judicial  que autorizou o acolhimento do detento.  

 
§ 2.º    Logo após ao recebimento do detento, precedido de 

autorização desta Corregedoria,  o Diretor da Cadeia Pública local  deverá informar  
ao Juízo de Execuções Penais desta Comarca a respeito da dil igência realizada,  
encaminhando relatório circunstanciado, dentro do prazo de 03 (três) dias.  

 
 
Art.  2. º  Determinar  que o Diretor da Cadeia Pública local  não 

poderá proceder a t ransferência de presos, provisórios ou definit ivos, ou 
adolescentes infratores,  para outras Comarcas, sem a expressa autorização do 
Juízo de Execuções Penais desta Comarca.  

 
Art.  3.º   A presente ordem de serviço entrará em vigor a part ir  da 

data de sua publicação. 
 
Art.  4.º   Remetam-se cópias ao Senhor Diretor da Cadeia Pública 

desta Comarca e afixe-se no lugar de costume, dando publicidade à presente e 
ciência aos interessados. 

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

 
 
___________/MT, ____ de ________ de 20__. 
 
 
 
            Juiz(a) Corregedor(a) do SPS 
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*Provimento n.º 18/2004 – CGJ/MT – vedação à transferência de presos 
definitivos em regime fechado para cadeias 

 
*PROVIMENTO n.º 018/2004-CGJ 

 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais previstas nos artigos 31 e 39, alínea “c”, do  Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE,  

   
Considerando que compete aos senhores Juízes Corregedores dos Presídios a 

concessão de autorização de transferência de reeducandos para outros estabelecimentos 
prisionais, não só de Mato Grosso, mas também, para outros Estados da Federação; 

 
Considerando que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

fechado, só pode ser realizada em estabelecimento penal adequado, conforme expressa 
disposição do art. 83 da L.E.P; 

 
 RESOLVE: 
 
Art. 1.º  Acrescentar à Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – 

CNGC, no Capítulo 7, Seção 25, Norma 5, o subitem 1, com a seguinte redação: 
 
7.25.5      -   ... 
7.25.5.1 – A transferência dos reeducandos que se encontram 

cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, só poderá ser autorizada, 
para estabelecimentos prisionais adequados ao regime (penitenciárias), ficando 
expressamente vedada a remoção para cadeias públicas. 

 
Art. 2.º  Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.  

P. R. Cumpra-se. 

 
Cuiabá, 15 de setembro de 2004. 
 
 

               Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS 
                                 Corregedor-Geral da Justiça 
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**Ordem de Serviço n.º 01/2007 - prazo mínimo de antecedência aos 
dias pretendidos para o protocolo de pedido de saída temporária 

 
**ORDEM DE SERVIÇO N.º __/____ 

 
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) 

_______________________________, MM(A). JUIZ(A) DE DIREITO 
CORREGEDOR(A) DO SISTEMA PRISIONAL DA COMARCA DE 
___________________ (SPS), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

 
Considerando o que dispõe o artigo 66 da Lei de Execução 

Penal, assim como o item 7.30.1, inciso III,  constante do Capítulo 7, Seção 
30 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral  da Justiça;  

 
Considerando o que dispõe o artigo 123 da LEP, quanto aos 

requisitos para a concessão do benefício (oitiva do representante ministerial  
etc.);  

 
Considerando que grande número de reeducandos formula 

pedidos de saída temporária em curto espaço de tempo (menos de 24 horas), 
o que gera tumulto na Secretaria, no Ministério Público e Gabinete judicial  
e, em alguns casos, até a falta de tempo para apreciação do pedido; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º  Fixar  o prazo mínimo de 05 (dias) de antecedência aos 

dias pretendidos para saída temporária para o protocolo do pedido de saída 
temporária, sob pena de prejudicialidade. 

 
Art. 2.º Remetam-se cópias ao Senhor Diretor da Cadeia 

Pública desta Comarca para que dê ciência aos detentos do regime semi-
aberto, ao representante ministerial que atua na Vara Criminal e afixe-se no 
lugar de costume, dando publicidade à presente e ciência aos interessados.  

 
P.R.I.  Cumpra-se.  
 
___________/MT, ___ de _______ de 20__. 
 
 
          Juiz(a) Corregedor(a) do SPS 
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*Conselho da Comunidade – regramento, modelo de estatuto, regimento, ata. 
 
*ROTEIRO DE INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO E REGISTRO DO 

CONSELHO DA COMUNIDADE PREVISTO NO ART. 80 DA LEI DE EXECUÇÃO 
PENAL 

 
Uniformização do nome – Conselho da Comunidade da Comarca de 

__________. 
 
O(a) Juiz(a) da Execução oficiará para a OAB local e outras entidades sem 

fins lucrativos, conforme previsto na LEP, para que estas indiquem um membro de seus 
quadros para compor o Conselho da Comunidade. 

 
O(a) Juiz(a) da Execução fará uma apresentação a estas pessoas indicadas, 

reforçando a importância e os ganhos sociais que se terá quando do envolvimento com a 
questão, alertando sobre as incumbências do Conselho, previstas em lei. Poderá convidar, 
também, o representante ministerial que atua na Vara de Execuções Penais. Em seguida, 
marcará uma reunião de nomeação, uma semana após. Desse modo, retornarão as pessoas 
que realmente se dispuserem a prestar este serviço voluntário. 

 
Nesta reunião, deve ser elaborada uma ata com a nomeação das pessoas 

indicadas, referindo a entidade que esta representa. Após, deve-se articular uma diretoria, 
que será eleita nesta mesma reunião, com no mínimo seis pessoas atuantes que se 
dispuserem a representar o Conselho, conforme os estatutos, que será aprovado nesta mesma 
reunião. 

 
Com a cópia da ata e três vias do extrato do estatuto e dos estatutos 

preenchidos e assinados pelo presidente, secretário(a) e um advogado indicado pela OAB, 
dirigir-se ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca, a fim de registrar a 
personalidade jurídica do Conselho.  

 
Com os estatutos registrados, dirigir-se à Delegacia da Receita Federal, a fim 

de providenciar o registro do CNPJ, lembrando todas as obrigações fiscais e contábeis 
decorrentes deste registro. 

 
Após receber estes documentos, providenciar junto à instituição bancária a 

abertura de conta-corrente do Conselho, para acolher os depósitos das penas alternativas 
pecuniárias; não esquecer de, mensalmente, requerer o estorno das despesas bancárias, por 
ser órgão da Execução Criminal. 

 
Remeter cópia dos atos constitutivos e cópia do CNPJ ao Conselho 

Penitenciário e, bem assim, ofício comunicando sobre a constituição do Conselho à 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
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*EXTRATO DO ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE  de 
________ 

 
O Conselho da Comunidade na Execução Penal – CCEP da Comarca de 

____________, com prazo de duração indeterminado e com sede nas dependências do Foro 
desta Comarca – Juízo de Execuções Criminais, localizado _____________________, tem 
por finalidade colaborar com a Vara de Execuções Penais da Comarca de ______________ 
e Órgãos encarregados e responsáveis pelos Serviços Penitenciários do Estado. Sem fins 
lucrativos, é administrado pela Diretoria eleita dentre os membros nomeados de acordo com 
os arts. 80 e 81 da Lei n.º 7.210, de 11.7.84 (Lei de Execução Penal). Foi instalado a partir 
da ata nº XX/XX, em ___ de __________de _____. Seus membros não perceberão 
remuneração pelo exercício de seus mandatos e nem responderão solidariamente nem 
subsidiariamente pelos atos e obrigações assumidas pelo CCEP, nem ativa ou passivamente. 
Ao Presidente cabe representar ativa e passivamente o CCEP em todos os atos judiciais e 
extrajudiciais.  

O CCEP somente poderá reformar seu estatuto, ou ser dissolvido, por 
deliberação do(a) Juiz(a) de Execução da Comarca de ____________, juntamente com os 
membros da Diretoria. No caso de dissolução, o patrimônio do CCEP será revertido ao 
estabelecimento penal da Comarca de _________________, ou a outro estabelecimento 
penal que lhe vier suceder. Integram a Diretoria: Presidente; Vice-Presidente; 1.º 
Secretário(a); 2.º Secretário(a); 1.º Tesoureiro(a); 2.º Tesoureiro(a). ___________, ____ de 
__________ de _____. _________________________________ Presidente 
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*ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE (modelo: Comarca 
de _____________) 

 
ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE 

_______________/MT 
 

CAPÍTULO I 

 

FUNDAÇÃO, FINALIDADE E SEDE 

 

Art. 1.°   O Conselho da Comunidade da Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, foi fundado neste município em 22 de fevereiro de 2005. 

 

Art. 2.°  É uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade: 

a) dar assistência aos presos; 

b) acompanhar e executar projetos de ação comunitária ligados à prevenção 

da delinqüência; 

c) organizar, administrar e fiscalizar a prestação de serviços à comunidade 

pelos sentenciados;  

d) planejar e acompanhar ações específicas pertinentes na prevenção ao roubo 

e ao tráfico de drogas; 

e) interagir com quem de direito em ações que busquem a estruturação dos 

entes públicos, visando a melhoria dos seus serviços; 

f) promover ações que provoquem e viabilizem a instalação na Comarca de 

órgãos públicos; 

g) promover ações que busquem a completa cidadania; 

h) outras  ações diversas que digam interesse social comunitário com a 

participação integrada deste Conselho, com agentes de qualquer dos três 

poderes e da Administração Pública Indireta, ou até mesmo entes não 

estatais. 

 

Art. 3.° Sua sede provisória será na Av. Porto Alegre, n.º 2661, Sorriso – MT, 

recinto do Fórum local, sala de audiências da Quinta Vara, na sua duração por tempo 

indeterminado, sendo que será buscado junto ao Executivo local, uma sala para a sede 

própria do Conselho da Comunidade. 

 

Art. 4.° Foi criado para, dentre outras finalidades, dar cumprimento ao Capítulo 

VIII, da Lei de Execução Penal e será regido pelo presente estatuto e resolução respectivas. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5.° São suas atribuições: 

a) visitar mensalmente os estabelecimentos penais e de internação desta 

Comarca; 

b) diligenciar na obtenção de recursos materiais e humanos para melhor dar 

assistência aos presos, reeducandos e internados, em harmonia com a 

direção dos Estabelecimentos; 

c) indicar, orientar e determinar modos de fiscalização dos trabalhos a serem 

realizados pelos presos condenados à prestação de serviço à comunidade e 

demais pessoas envolvidas nos projetos de ação comunitária de sua 

responsabilidade; 

d) buscar junto aos órgãos públicos competentes, meios que viabilizem a 

execução de projetos comunitários; 

e) apresentar relatórios mensais de atividades ao Juiz da Execução Penal; 

f) exercer todas as ações pertinentes no sentido de executar as finalidades do 

Conselho previsto neste Estatuto, ou outras que vierem a ser promovidas. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 6.° O CONSELHO DA COMUNIDADE será composto por 04 (quatro) 

órgãos: (01) uma ASSEMBLÉIA GERAL, (01) uma DIRETORIA, (01) um órgão de 

FISCALIZAÇÃO e (0) um órgão CONSULTIVO, e será composto pelos seguintes 

membros: 

- Chefe do Poder Executivo do Município de Sorriso, ou seu representante; 

- Chefe do Poder Legislativo do Município de Sorriso, ou seu representante; 

- Um representante de cada Associação e Sindicato  legalmente  constituídos,   

  com sede na Comarca; 

- Clubes de Serviços legalmente constituídos, com sede na Comarca; 

- Um Representante de cada Entidade de Classe através de seus  profissionais  

  que tenham habilitação para exercícios em um dos municípios da Comarca; 

- Um Representante de cada uma das Igrejas de todos os credos; 
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- Um   Representante    das    escolas    Municipais,    Estaduais,   Federais   e  

  Particulares;  

- Um Representante dos professores do Município; 

- Um Representante de cada um dos Conselhos Municipais; 

- Representante de Órgãos Públicos instalados na Comarca. 

 

§ 1.° A qualquer tempo os integrantes deste Conselho da Comunidade poderão 

ser substituídos por quem os tenha indicado. 

 

§ 2.° A qualquer tempo poderão ingressar no Conselho integrantes novos, 

respeitadas as disposições do caput. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 7.° Podem participar da Assembléia Geral, votar e serem votados, todos os 

membros deste Conselho (art.6.°), através de representantes maiores, capazes, idôneos e no 

gozo do exercício dos direitos civis e políticos e residentes nesta Comarca. 

 

Art. 8.° Reunir-se-á a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no mês de 

outubro, com qualquer número de sócios para: 

a) Tomar conhecimento do relatório das contas da DIRETORIA; 

b) Tomar  conhecimento de todas as questões apresentadas pela DIRETORIA   

    e sobre elas deliberar; 

c) Tomar   conhecimento   dos   resultados    obtidos    acerca    dos    projetos   

    desenvolvidos e fiscalizados pelo Conselho da Comunidade. 

 

Art. 9.° A ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á extraordinariamente, quando 

convocada pelo CONSELHO CONSULTIVO, pela DIRETORIA, ou por um terço (1/3) dos 

integrantes deste CONSELHO DA COMUNIDADE, na forma deste ESTATUTO. 

 

Art. 10. A ASSEMBLÉIA GERAL somente poderá funcionar com cinqüenta 

por cento (50%) do quadro social do CONSELHO DA COMUNIDADE  e sua convocação 

será feita com antecedência mínima de oito (08) dias úteis, através de editais ou de ofícios, a 

critério da DIRETORIA;. 
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Art. 11. As decisões da ASSEMBLÉIA GERAL serão tomadas por maioria 

simples de votos. 

 

DA DIRETORIA 

 

Art. 12. A DIRETORIA, órgão executivo e administrativo do Conselho será 

constituído pelo: 

a) Presidente e Vice Presidente; 

b) Secretário e Vice Secretário; 

c) Tesoureiro e Vice Tesoureiro; 

d) Comissão (ões) Permanente(s); 

e) Comissão (ões) Provisória(s) com finalidade específica. 

 

§ 1.° De acordo com o art. 80 da Lei n.º 7.210/84 devem necessariamente 

integrar a DIRETORIA ou COMISSÃO PERMANENTE: 

a) um advogado; 

b) um presidente da Associação Comercial, Industrial ou Rural; 

c) um assistente social. 

 

§ 2.° O número dos demais membros será indeterminado, podendo a 

Assembléia Gral eleger tantos quantos desejar. 

 

Art. 13. Além das demais atribuições conferidas por este Estatuto, compete à 

DIRETORIA:  

a) elaborar o regimento interno da entidade num prazo de 120 dias; 

b) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

c) prestar  contas  à Assembléia Geral, ao Órgão de Fiscalização, quando este   

    solicitar e juiz da Execução Penal; 

d) acatar  e aplicar as metas gerais definidas em Assembléia Geral ouvindo o  

    Conselho Consultivo; 

e) fazer realizar todas as ações previstas nas finalidades sociais. 

 

Art. 14. Compete ao Presidente e/ou Vice Presidente: 

a) representar o Conselho da Comunidade ativa e passivamente  em  Juízo ou   

    fora dele; 

b) superintender, fiscalizar e intervir na administração; 
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c) juntamente com  o  tesoureiro,  movimentar  as  contas  bancárias,  sacar  e  

    assinar  cheques,  bem   como   assumir   obrigações   financeiras,   quando  

    autorizado pela diretoria, por votação de maioria simples; 

d) preparar   anualmente   o   relatório   para   ser   apresentado   ao  órgão  de  

    fiscalização e após  sua aprovação  para a Assembléia Geral; 

e) presidir reuniões da DIRETORIA. 

 

Art. 15. Compete ao Secretário e/ou Vice Secretário: 

a) secretariar  as  reuniões da DIRETORIA e Assembléia Geral; 

b) encarregar-se da correspondência social; 

c) dirigir os serviços da secretaria e organizá-la; 

d) coligir dados para o relatório anual da DIRETORIA; 

e) auxiliar o presidente em suas tarefas associativas. 

 

Art. 16. Compete ao Tesoureiro e/ou Vice Tesoureiro: 

a) zelar  pela  escrituração  do  movimento  financeiro, apresentar os balanços  

    anuais e balancetes mensais de receita e despesa; 

b) organizar a escritura contábil e mantê-la em dia; 

c) organizar as prestações de contas a serem apresentadas à Assembléia Geral  

    e à entidades governamentais, quando de convênios; 

d) assinar  juntamente  com  o  presidente  os  cheques,  obrigações  de ordem  

    financeira e demais papéis relativos à movimentação de fundo social; 

e) ter  sob  a  sua  direta  responsabilidade o caixa, assim como todo o serviço  

    contábil  e  de  tesouraria  da  entidade,  cuja  tarefa  poderá  ser delegada a  

    profissional legalmente habilitado. 

 

Art. 17. Compete à Assistente Social: 

a) conhecer  os  resultados  dos  diagnósticos e exames médicos realizados na  

    pessoa do preso/reeducando e do adolescente infrator; 

b) relatar  por  escrito  quando  necessário, à Direção do Estabelecimento e ao  

     Juiz  da  execução  penal, os problemas e as dificuldades encontradas pelo  

     preso; 

c) acompanhar   os   resultadas   das   permissões   de   liberdade   temporária  

    concedidas ao preso; 

d) promover, pelos meios disponíveis, a  orientação  recreativa,  de  estudos e  

    dos  cursos  profissionalizantes,  de  modo   a   facilitar   a   reintegração   à  
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    sociedade; 

e) providenciar  a  obtenção  de  documento,  de   benefícios   da  Previdência  

    Social e seguros; 

f) orientar e acompanhar o ente familiar do preso e dos internos; 

g) participar   dos    programas    de    ação    comunitária    de    interesse   da  

    DIRETORIA. 

 

Art. 18. Compete ao Advogado: 

a) prestar  assistência jurídica aos presos e demais sentenciados, desde que 

    não tenha advogado constituído, requerendo os benefícios a que fazem jus; 

b) assessorar juridicamente o Conselho; 

c) vistoriar os relatórios a serem apresentados ao juiz da execução. 

 

Art. 19. Compete ao representante da Associação Comercial, Industrial ou 

Rural: 

a) auxiliar no cadastramento das entidades beneficiadas ; 

b) desempenhar as funções de relações públicas do Conselho; 

c) encontrar  solução  laboral  para  os  egressos  das  prisões   e   internações,  

    auxiliando-os na reintegração social. 

 

Art. 20. Compete aos demais membros do Conselho: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

b) auxiliar os componentes da DIRETORIA em suas atividades. 

 

Art. 21. A DIRETORIA reunir-se-á a cada 02 (dois) meses ordinariamente ou 

extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente. 

 

Parágrafo único. No caso de três faltas consecutivas ou cinco alternadas por 

algum membro da DIRETORIA às reuniões realizadas, perderá ele o seu mandato salvo em 

caso de justificativa aceita pela maioria dos membros da DIRETORIA. No caso de não ser 

aceita a justificativa, haverá vacância do cargo, que será preenchido por membro eleito pela 

Assembléia Geral. 

 

Art. 22. Vagando o cargo do titular assumirá o vice e ocorrendo vaga dos dois 

cargos de um mesmo nível da DIRETORIA, será convocada a ASSEMBLÉIA GERAL para 

proceder ao preenchimento das vagas, terminando, o eleito, o mandato de seu antecessor. 
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Parágrafo único. Se a vacância ocorrer menos de um mês antes das eleições 

gerais, o cargo será preenchido por substituto indicado pelo Juiz da Execução Penal. 

 

CAPÍTULO V 

DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 23.  O órgão de fiscalização será composto por três membros efetivos e 

mais três suplentes eleitos pela Assembléia Geral. 

 

§ 1.° O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO escolherá por votação de seus 

membros, em reunião logo após a posse, o seu Presidente e o Relator. 

 

§ 2.° Dentre os eleitos deverá haver no mínimo um que pertença aos quadros 

do Conselho Regional de Contabilidade. 

 

Art. 24.  Compete ao ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO: 

a) examinar o balanço contábil e a prestação de contas da DIRETORIA,  

                            emitindo parecer a respeito; 

b) fiscalizar o estrito cumprimento do estatuto. 

 

DO ÓRGÃO CONSULTIVO 

 

Art. 25. O CONSELHO CONSULTIVO será formado pelos Chefes dos 

Poderes Executivo e Legislativo do município de Sorriso e pelo Juiz da Execução Penal, 

presidido pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 26. Ao CONSELHO CONSULTIVO compete:  

a) emitir parecer sobre as propostas de reforma estatutária pela DIRETORIA; 

b) emitir  parecer sempre que solicitado pela DIRETORIA, sobre assuntos de  

relevante importância. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES 
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Art. 27. Os membros da DIRETORIA e do ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

serão eleitos pela Assembléia Geral convocada especificamente para esse fim. 

 

Art.28. Portaria do juízo da execução homologará a relação dos eleitos. 

 

Art. 29. O Conselho através da DIRETORIA convocará com prazo de vinte 

(20) dias do término de seu mandato, a Assembléia Geral para renovação ou reeleição de 

seus membros. 

 

Art. 30. O mandato dos membros do Conselho terá a duração de dois anos, 

podendo haver reeleição. 

 

CAPÍTULO VII 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 31. A votação será direta e secreta pela maioria simples dos presentes na 

Assembléia Geral, em primeira convocação e, em segunda, meia hora após, com a 

necessidade do mesmo número de sócios, vetado o voto por procuração, respeitado o 

disposto no artigo 10, podendo ser adotada qualquer outra forma de cotação, por critério 

adotado pela Assembléia Geral instalada. 

 

Art. 32. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela DIRETORIA, ad 

referendum da ASEMBLÉIA GERAL. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Os membros do Conselho da Comunidade não serão responsáveis nem 

mesmo subsidiariamente pelas obrigações que, expressa ou tacitamente, forem contraídas 

em nome do Conselho, pelos seus representantes legais. 

 

Art. 34. O Conselho não responderá pelas obrigações ilegalmente contraídas 

em seu nome. 

 

Art. 35. Enquanto as normas sociais não estipularem remuneração, os membros 

do Conselho exercerão suas funções gratuitamente. 
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Art. 36. Este estatuto poderá sofrer alterações somente através de 

ASSEMBLÉIA GERAL com a presença da maioria simples dos membros do Conselho, “ad 

referendum” ao Meritíssimo Juiz da Execução Penal, após ouvido o Representante do 

Ministério Público.  

 

Art. 37. Podem participar da Assembléia Geral, votar e serem votados, todos os 

membros do Conselho, maiores, capazes, idôneos e no gozo do exercício dos direitos civil e 

político e residentes nesta Comarca. 

 

Art. 38. Dissolvida a sociedade, seu patrimônio será revertido a qualquer outra 

entidade comunitária desta COMARCA, conforme for deliberado pela ASSEMBLÉIA 

GERAL desde que comprovadamente atenda as finalidades afins às estabelecida por este 

CONSELHO. 
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ESTE ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE 

__________, ESTADO DE MATO GROSSO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE 

PELA COMISSÃO PROVISÓRIA NOMEADA COM A MISSÃO ESPECÍFICA DE 

ELABORÁ-LO, abaixo assinam. 

 

Dr.(a)________________, Juiz(a) Direito/Substituto(a) designado(a) para a 

Quinta Vara da Comarca de Sorriso – MT; Dr.(a) _______________, Promotor(a) de 

Justiça, Dr.(a) _______________, Presidente do Conselho da Comunidade, Dr.(a) 

_________________– Defensora Pública, Dr.(a) _________________, Representante do 

Executivo, Dr.(a) ______________________, Representante  da  OAB  local, 

__________________, Vice-presidente  da  Câmara Municipal de ___________, 

________________, Presidente de ACES, ___________________, Tesoureiro da ACES, 

________________, Representante do Rotary Clube, _________________, Representante 

Loja Acácia de ______________ (Loja Maçônica), __________________, Representante 

Centro Espírita Caminho da Luz, _________________, Representante da Igreja Católica, 

__________________, Diretor da Cadeia Pública, ______________________, da Comissão 

Permanente do Conselho. 

 

 

Presidente:  

Vice-Presidente: 

1.º Secretário: 

 

 Representante da OAB Local: 
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*REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA COMUNIDADE 
(modelo: Comarca de _______________) 

 
_____________ 
 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

COMARCA DE __________/MT 
 

 

FINALIDADE, ATRIBUIÇÕES  E  DIRETORIA 

 

Art. 1.°  O Conselho da Comunidade da Comarca de ________, Estado de 

Mato Grosso, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade dar cumprimento 

ao Título III do Cap. VIII da Lei de Execução Penal, prestar assistência aos presos e 

planejar, acompanhar e executar projetos de ação comunitária. 

 

Art. 2.° Servirá para tratar das atribuições internas: 

a) visitar mensalmente  a Cadeia Pública Municipal; 

b) acompanhar e executar projetos de ação comunitária ligados à prevenção  

    da delinqüência; 

c) obtenção  de  recursos  materiais  e humanos para melhor assistência aos  

                         presos. 

 

Art. 3.° O CONSELHO DA COMUNIDADE será composto por 04 (quatro) 

órgãos: (01) uma ASSEMBLÉIA GERAL, (01) uma DIRETORIA, (01) um órgão de 

FISCALIZAÇÃO e (0) um órgão CONSULTIVO, assim sendo: 

  

Art. 4.º  DA ASSEMBLÉIA GERAL : 

             Podem participar da Assembléia Geral, votar e serem votados, todos os 

membros deste Conselho; 

 

Art. 5.º Reunir-se-á a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no mês de 

outubro, com qualquer número de sócios para: 

a) tomar conhecimento do relatório das contas da DIRETORIA; 

b) tomar  conhecimento de todas as questões apresentadas pela DIRETORIA   

     e sobre elas deliberar; 
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c) tomar   conhecimento    dos    resultados    obtidos    acerca    dos   projetos  

     desenvolvidos e fiscalizados pelo Conselho da Comunidade. 

 

Art. 6.º A ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á extraordinariamente, quando 

convocada pelo CONSELHO CONSULTIVO, pela DIRETORIA, ou por um terço (1/3) dos 

integrantes deste CONSELHO DA COMUNIDADE, na forma do ESTATUTO. 

 

Art. 7.º A DIRETORIA, órgão executivo e administrativo do Conselho será 

constituído pelo: 

• Presidente e Vice Presidente; 

• Secretário e Vice Secretário; 

• Tesoureiro e Vice Tesoureiro; 

• Comissão(ões) Permanente(s); 

• Comissão(ões) Provisória(s) com finalidade específica. 

 

§ 1.° De acordo com o art. 80 da Lei n.º 7.210/84 devem necessariamente 

integrar a DIRETORIA ou COMISSÃO PERMANENTE: 

a) um advogado; 

b) um presidente da Associação Comercial, Industrial ou Rural; 

c) um assistente social. 

 

Art. 8.º  Compete ao Presidente e/ou Vice Presidente: 

a) representar o  Conselho  da Comunidade ativa e passivamente em Juízo ou  

    fora dele; 

b) superintender, fiscalizar e intervir na administração; 

c) juntamente  com  o  tesoureiro,  movimentar  as  contas  bancárias,  sacar e  

    assinar  cheques,  bem   como   assumir   obrigações   financeiras,   quando  

    autorizado pela diretoria, por votação de maioria simples; 

d) preparar   anualmente   o  relatório   para   ser   apresentado   ao   órgão  de  

    fiscalização e após  sua aprovação  para a Assembléia Geral; 

e) presidir reuniões da DIRETORIA. 

Art. 9.º   Compete ao Secretário e/ou Vice Secretário: 

a) secretariar as reuniões da DIRETORIA e Assembléia Geral; 

b) encarregar-se da correspondência social; 
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c) dirigir os serviços da secretaria e organizá-la; 

d) coligir dados para o relatório anual da DIRETORIA; 

e) auxiliar o presidente em suas tarefas associativas. 

 

Art. 10.  Compete ao Tesoureiro e/ou Vice Tesoureiro: 

a) zelar  pela  escrituração  do  movimento  financeiro, apresentar os balanços  

    anuais e balancetes mensais de receita e despesa; 

b) organizar a escritura contábil e mantê-la em dia; 

c) organizar as prestações de contas a serem apresentadas à Assembléia Geral  

    e à entidades governamentais, quando de convênios; 

d) assinar  juntamente  com  o  presidente  os  cheques,  obrigações  de ordem  

    financeira e demais papéis relativos à movimentação de fundo social; 

e) ter  sob  a  sua  direta  responsabilidade o caixa, assim como todo o serviço  

    contábil  e  de  tesouraria  da  entidade,  cuja  tarefa  poderá  ser delegada a  

    profissional legalmente habilitado. 

 

Art. 11.  Compete à Assistente Social: 

a) conhecer  os  resultados  dos  diagnósticos e exames médicos realizados na  

    pessoa do preso/reeducando e do adolescente infrator; 

b) relatar  por  escrito  quando  necessário, à Direção do Estabelecimento e ao  

    Juiz  da  execução  penal,  os problemas e as dificuldades encontradas pelo  

     preso; 

c) acompanhar   os   resultadas   das   permissões   de   liberdade   temporária  

    concedidas ao preso; 

d) promover,  pelos  meios  disponíveis, a orientação recreativa, de estudos e  

    dos   cursos   profissionalizantes,   de  modo  a  facilitar  a   reintegração  à  

     sociedade; 

e) providenciar  a  obtenção  de  documento,  de  benefícios  da   Previdência  

    Social e seguros; 

f) orientar e acompanhar o ente familiar do preso e dos internos; 

g) participar    dos    programas    de   ação    comunitária   de   interesse   da  

    DIRETORIA. 

 

Art. 12.  Compete ao Advogado: 

a) prestar  assistência  jurídica  aos presos e demais sentenciados, desde que  
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    não  tenha  advogado  constituído,  requerendo os benefícios a que fazem  

     jus; 

b) assessorar juridicamente o Conselho; 

c) vistoriar os relatórios a serem apresentados ao juiz da execução. 

 

Art. 13.  Compete ao representante da Associação Comercial, Industrial ou 

Rural: 

a) auxiliar no cadastramento das entidades beneficiadas ; 

b) desempenhar as funções de relações públicas do Conselho; 

c) encontrar   solução   laboral   para  os  egressos  das  prisões  e internações,  

    auxiliando-os na reintegração social. 

 

Art. 14.  Compete aos demais membros do Conselho: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

b) auxiliar os componentes da DIRETORIA em suas atividades. 

 

Art. 15. A DIRETORIA reunir-se-á a cada 02 (dois) meses ordinariamente ou 

extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente. 

 

DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 16.  Compete ao ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO: 

a) e xaminar  o  balanço  contábil  e  a  prestação  de  contas da DIRETORIA,  

    emitindo parecer a respeito; 

b) fiscalizar o estrito cumprimento do estatuto. 

 

DO ÓRGÃO CONSULTIVO 

 

Art. 17.  AO CONSELHO CONSULTIVO compete:  

a) Emitir   parecer    sobre    as    propostas    de    reforma    estatutária    pela  

    DIRETORIA; 

b) emitir parecer sempre que solicitado pela DIRETORIA, sobre assuntos de  

                         relevante importância. 
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Art. 18.  O mandato dos membros do Conselho terá a duração de dois anos, 

podendo haver reeleição. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 19. Os membros do Conselho da Comunidade não serão responsáveis nem 

mesmo subsidiariamente pelas obrigações que, expressa ou tacitamente, forem contraídas 

em nome do Conselho, pelos seus representantes legais. 

 

ESTE REGIMENTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA 

DE _____________, ESTADO DE MATO GROSSO FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE PELA COMISSÃO PROVISÓRIA NOMEADA COM A MISSÃO 

ESPECÍFICA DE ELABORÁ-LO, abaixo assinam. 

 

Dr.(a) ______________________  - Juiz(a) de Direito/Substituto(a) 

designado(a) para a ______ Vara da Comarca de ______________ – MT; Dr.(a) 

___________________ - Promotor de Justiça, Dr.(a) ______________ - Presidente do 

Conselho da Comunidade, ___________________ – Vice-Presidente, _______________ – 

Primeiro Tesoureiro, __________________ – Segundo Tesoureiro, __________________ – 

Primeira Secretária, ______________ – Segunda Secretária, Comissão Permanente – 

________________, Dr.(a) _______________, Dr.(a) _________________, 

__________________ – Representante do Legislativo, Dr.(a) ____________________ – 

Representante do Executivo. 

 

                             ______________, 04 de _________ de 20___. 

 

Presidente:  

Vice-Presidente: 

1.º Secretário: 

 

 Representante da OAB Local: 
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*10 – ATA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DA 
COMUNIDADE (modelo: Comarca de _____________) 

 
*ATA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇAO E POSSE DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA DO                                                                                                                    
CONSELHO DA COMUNIDADE DE _____________-MT. 

 
 

ATA N.º 001/2005 

 

Aos _____ e ____ dias do mês de __________ de _______________, às __ 

horas, reuniram-se no Fórum da Comarca de _________, na sala de audiências da _____ 

Vara, o (a) Dr.(a) _______________, Juiz(a) de Direito/Substituto(a), o (a) Dr.(a) 

______________, Promotor de Justiça, Dr.(a) __________________, Defensora Pública, 

Dr.(a) ____________________, Representante do Executivo, Dr.(a) 

___________________, Presidente da OAB local, __________________, Presidente da 

Câmara Municipal de _____________, _________________, Representante do Lions 

Clube, ____________, Representante do Lions Clube, ________________, Presidente de 

ACES, _________________, Tesoureiro da ACES, ________________, Representante do 

Rotary Clube, ________________, Representante Loja Acácia de ___________ (Loja 

Maçônica), __________________, Representante Centro Espírita Caminho da Luz, 

__________________, Representante da Igreja Católica, _________________, Diretor da 

Cadeia Pública, __________________, Assistente Social, para tratarem da criação e atuação 

dos membros do Conselho Municipal da Comunidade junto à sociedade. Deu-se início à 

reunião com uma apresentação do que representa  o  Conselho  da Comunidade, suas 

atribuições e previsão legal. Após foi falado da experiência do Conselho da Comunidade do 

Município de ________, o qual tem uma história de sucesso no referido Município. A seguir  

foi  debatido  acerca do projeto Novos Tempos, a ser encaminhado para Executivo, a fim de 

que detentos/reeducandos possam trabalhar enquanto estão segregados, mediante 

pagamento. Foi tratado do envio de um oficio ao Juizado Especial Cível e Criminal, 

buscando  o  cadastro  do Conselho da Comunidade para o recebimento de transações 

penais. Falou-se também do envio de um pedido de ajuda de custo para o Executivo, haja 

vista o caráter de entidade sem fins lucrativos do Conselho da Comunidade, sendo assim, foi 

dado por fundado o Conselho da Comunidade de ___________-MT. Pelo (a) Dr.(a) 

_________ foi falado da Semana  do  Município, para que os presos também participem. 

Pelo (a) Dr.(a) __________ foi falado da necessidade de aulas de alfabetização na cadeia. O 

(A) Dr.(a) _______________________ falou sobre a necessidade de comprometimento da 

sociedade para que o projeto tenha sucesso. O Representante da ACES, 

_________________, se comprometeu em     conversar com o núcleo de Psicologia 
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buscando a disponibilidade de Psicólogos para atuarem no projeto. O Representante da 

Igreja Católica, __________, se comprometeu em buscar junto ao Pároco a revitalização da 

Pastoral Carcerária. O Diretor da Cadeia Pública, __________, se comprometeu em dar total 

apoio ao Conselho da Comunidade, ficando com o encargo de repassar as informações aos 

agentes carcerários sob seu comando. O (A) Dr.(a) ______, Presidente da OAB local, se 

comprometeu em conversar com a sua Diretoria, visando elaborar um projeto a ser 

apresentado ao Conselho da Comunidade, com o objetivo de evitar que outras  pessoas 

ingressem no submundo da criminalidade. O Presidente da Câmara Municipal, Vereador 

____________, falou de um projeto sobre a criação da Cadeia Rural, ressaltando que 

buscará meios para a realização. Após fundado o Conselho passou-se ao segundo assunto da 

reunião, eleição  dos  membros representantes da diretoria, apresentou-se a seguinte chapa 

única: _______________ – Presidente, _______________________ - Vice-Presidente, 

_________________________ – Primeiro Tesoureiro, _______________ - Segundo 

Tesoureiro, _______________ – Primeira Secretária, ____________ – Segunda 

Secretária, Comissão Permanente: _____________, Dr.(a) _________________, Dr.(a) 

__________________, _____________, Representante do Legislativo, Dr.(a) 

________________, Representante  do Executivo. Sendo aprovada  e eleita  por  

unanimidade  dos  presentes  sendo  empossada  no  ato.  As   reuniões   serão  realizadas,  

provisoriamente,  na  sala  de  audiências   da   Quinta   Vara  (Criminal),  sendo 

disponibilizado  pela  Câmara  Municipal  seu  espaço  físico,  o  que  passará  a  ser  

adotado futuramente.  Ficou  definido  a  data  da  nova  reunião,  sendo  o  dia  __/__/____, 

às __:__ horas    na    sala    de    audiências   da ______ Vara   do Fórum de _______. A 

pauta da reunião será a aprovação do estatuto do Conselho da Comunidade, a Pastoral 

Carcerária, a Semana do Município e o Clube do Livro. 

Saem os presentes devidamente cientificados dos termos desta ata e da 

reunião do Conselho da Comunidade no próximo dia __/__/__, às __:__. Assim, sem mais 

para o momento, encerro esta ata assinando junto aos demais, ____________, Estagiário 

que o digitei.  

 

Presidente:  

Vice-Presidente: 

1.º Secretário: 

 

Representante da OAB Local: 
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**Portaria especificando e marcando o período de correição na unidade 
prisional (citada no item 7.30.21) 

 

**PORTARIA N.º __/20__  
 
 
O (A) Excelentíssimo (a) Senhor (a) ______________, Juiz(a) de Direito da 

Quinta Vara da Comarca de _________, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais etc. 

 
Considerando o disposto no item 1.2.12 – parte final, da Seção 2, do Capítulo 

I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso, que determina ao Juiz competente que realize correição anual nas delegacias de 
polícia e unidades prisionais sob sua jurisdição; 

 
Considerando que o Juízo da Quinta Vara detém a exclusividade para o 

julgamento dos feitos criminais nesta Comarca, bem como exerce a função de corregedor do 
sistema prisional local e a de juízo das execuções penais, além de presidente do Tribunal do 
Júri; 

 RESOLVE: 
 
I  -  Fixar o dia __/__/____ para Correição na Delegacia de Polícia e o dia 

__/__/____ para Correição na Cadeia Pública (prédios distintos), ambos a partir das __ 
horas. 

 
II - Designar os(as) servidores(as) ______________________________ e 

________________, técnicos judiciários, para secretariar os trabalhos correicionais. 
 
III - Determinar  aos  senhores  Diretor  da  Cadeia  e  Casa do Albergado e 

Delegado de Polícia responsável pela Delegacia local que permaneçam em seus postos nos 
dias das correições, para que forneçam ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à 
realização dos serviços correicionais. 

 
IV - Convocar o Representante do Ministério Público, advogados e membros 

da comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos  de Correição, oportunidade em 
que qualquer pessoa poderá apresentar, por escrito, reclamações ou sugestões que se 
relacionem ao serviço judiciário desta Comarca. 

 
V - Encaminhe-se  cópia  da  presente ao Conselho da Magistratura, 

Corregedoria Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, aos senhores juízes desta Comarca, ao Ministério Público, à OAB-Subseção de 
__________, à Defensoria Pública, à Imprensa local e à Imprensa Oficial de Mato Grosso. 

 
VI - Comunique-se aos Senhores Delegado de Polícia e Diretor da Cadeia 

Pública e Casa do Albergado local, enviando-se cópia para ser afixada em local visível. 
VII – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe cópia no átrio deste Fórum e 

no mural da Quinta Vara. 
 
 

 __________, ____ de _______ de 20__. 
 
 
                                                 Juiz(a) de Direito 
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Modelo de decisão em caso de motim ou fuga 
 
 
Vistos etc. 

Diante do narrado no relatório de fls. _____, determino sejam tomadas as 

seguintes providências: 

 

a) ciência ao Ministério Público; 

b) ofício  ao   Diretor   do   estabelecimento   prisional,   para  que  tome  as  

                             providências no sentido de evitar futuras fugas, bem como para verificar        

                             as responsabilidades da fuga ocorrida,  inclusive instaurando sindicância   

                             e, ainda,  para  que envie as peças necessárias à autoridade policial, para  

                             que tome as medidas legais cabíveis; 

c) ofício   ao  Superintendente   do   Sistema   Prisional,  para  que  tome  as    

                            providências legais cabíveis. 

d) juntada de cópia do relatório do Diretor da Cadeia  (ofício n. ____/____)  

                            em cada processo dos fugitivos, os quais já foram recapturados; 

e) Enviar cópia do ofício do Diretor do estabelecimento prisional para a   

                            presidente   do   Conselho  da  Comunidade,  posto  que  os  reeducandos   

                            fugitivos estavam trabalhando em projeto daquele órgão; 

f) Oficie-se  ao  Juízo  da  Vara  de  Execuções  Penais de _________/MT,  

                            Corregedor  do  Presídio  daquela  Comarca,  solicitando   vaga   para  os   

                             detentos relacionados. 

 

Cumpra-se.  

_________________/20__. 

 

         Juiz(a) de Direito 
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Seção 32 –  Execução de Pena e regulamentação da utilização dos recursos das penas 
de prestação pecuniária e das medidas alternativas 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
ANEXO  I 

 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                                   Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 
  
  
  
  
SALDO INICIAL TOTAL (A)  
 

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS 

Nº de 
Ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS (B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 

Nº de 
Ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO MÊS  (C)  
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APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 

Saldo Inicial Total (A)  
(+) Total dos recebimentos do Mês (B)  
(-) Total dos Pagamentos do Mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
SALDO FINAL TOTAL (E)  
 
                                                      Local, data 
                                                      Responsável, assinatura      
                                                              
Observações:                                                                                                                                                              
1 – Saldo Inicial Discriminado – saldo existente no início do período em  Caixa e/ou  
Banco, informando nome do banco, agência, tipo e n. da conta. 
2 – Demonstrativo dos Recebimentos – utilizar 01 linha para cada recebimento, em ordem 
cronológica da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar  linhas que se 
fizerem necessárias às informações. 
3 – Demonstrativo dos Pagamentos – utilizar 01 linha para cada pagamento, em ordem 
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, 
cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês da 
compensação do cheque. Acrescentar linhas que se fizerem necessárias às informações. 
4 – Dos Documentos – todos os valores informados serão baseados em documentos aceitos 
pela legislação fiscal (ex.: notas fiscais, cupons fiscais, recibos de pagamentos a autônomos, 
recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 7.32.48,II - c do 
Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
5 – Da Prestação de Contas Final - Deverá  ser acompanhada de Relatório detalhado, 
assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais como: 
execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população beneficiada, 
avaliação da qualidade dos serviços prestados, montante de recursos aplicados; descrição do 
alcance social; localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo; demais 
informações ou registros e, especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento 
ao público alvo, inclusive com registro fotográfico  (item 7.32.48,II -a). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 

ANEXO II 
 
 
N.º 00/2015.  

 
                        EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 00/2015. 
     
 

 A (o) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz (a) de Diretor do Foro da 
Comarca .............., no uso de suas atribuições legais imposta pelo 
Provimento n.         , consubstanciado na  Resolução nº 154, de 13 de 
julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento nº 
00/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
RESOLVE:  

 
 
CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas  
nesta para  participarem  do Cadastro  e habilitação, com a finalidade de  obter 
recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Vara de 
Execução Penal ou Juizado Criminal. 
 
1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 
Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 
recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 
alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatas  com objetivo de prestar apoio financeiro   
a elas para realizarem  ações e serviços sociais de interesse público e que se 
adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.   

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço 
de promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 
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2.  – Quem pode participar 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 
lucrativos e regularmente constituídas, desde que: 
a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas; 
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.  

2.1 – Quem não pode participar  
a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações 
filantrópicas; 

d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Poder Judiciário. 
d) – Do prazo e local da inscrição 
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        O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social para 
cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, sendo que o 
cadastro poderá ser enviado por meio do email da Diretoria. 
3. – Da documentação 
      As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos 
descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2014-CGJ. 
3.1 – Da Seleção e divulgação do resultado  

6.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a 
equipe da Diretoria 
6.2. Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que tiveram 
os cadastros aprovados.  

3.2 – Apresentação do Projeto. 
a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias,  no  prazo de 10(dez) dias,  

no modelo  previsto no anexo IV  do provimento, contado do  prazo da   
publicação  da listas das  entidades que estão com os cadastros regulares; 

b)  Após a  análise,  será publicada a lista das  Instituições habilitadas.  
Ficará disponível para quaisquer esclarecimento de duvidas e questões referentes 
a este Edital, a Diretoria  do Foro da Comarca.   
O contato também pode ser através do tel: (--------------)ou do e-mail 
...............Os casos omissos serão decididos por este Juízo. 
 

      Comarca, em         de           201....... 
 
 
      Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO  III 

 
Formulário de Cadastro 

 
ANEXO    

(ART. TAL DO Provimento n.    
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 
Nome Completo da Instituição: 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Bairro: 
Município: 
Atividade Principal da Instituição: 
Nome completo do Diretor da Instituição: 
CPF: 
 
Telefone Residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone Celular: 
E-amil: 
Responsável pelo Beneficío: 
Assinatura do Diretor da Instituição: 
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Acompanha   o  cadastro   cópia   dos seguintes documentos, conforme 
item  7.32.28: 

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e 
registrado em cartório, 
b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, 
sócios ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade 
pública solicitante,  
c) os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 

 
RELATÓRIO  DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUCIONAL  

ENTREVISTADOR: 
INSTITUIÇÃO: 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
DATA: HORÁRIO: 
  
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
 1.1.- NOME: 
1.2 - FUNÇÃO 
1.3 - TELEFONE  
  
  
2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE 
  
2.1 – NOME: 
2.2 – FUNÇÃO: 
2.3 – TELEFONE: 
2.4 – OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1 – Períodos e Turnos 

() Dias úteis (manhã () /tarde () / noite ()) 
() Sábados (manhã () / tarde () / noite ())  
() Domingos (manhã () / tarde () / noite ()) 
() Feriados (manhã () / tarde () / noite ()) 
Obs.:  

3.2 – Número Limite de Vagas:  
 Manhã: 
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Tarde: 

 Noite:  
 
3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 – Há período(s) de férias durante o 
ano?(interrupção  dos serviços prestados) 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
 
 
 
 
 
 

3.5 – Existe  algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc)? 
 
 
 
 
 
 

() Não 

Sim () Qual? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 – INSTALAÇÕES 
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
 
 
 
 
 
 

() Fácil 
() Dificil 
Obs.: 
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4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, 
mobiliário e manutenção são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

() Adequado 
() Razoável adequado 
() Precisa de melhorias 
Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3 – Em caso de necessidade, é 
oferecido ao prestador de serviços 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

() Sim 
() Nao 
Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate a incêndio 
disponíveis? 
 
 
 
 
 
 

() Sim () Quais? 

() Não 
Obs.: 
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4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser adotado 
pela instituição? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
                           APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/  
3.  noite ()  
4. manhã ()/ tarde ()/  
5.  noite ()  
                                         ENSINO / CRECHE 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

3. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

4. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

5. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  
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                                     LIMPEZA / COZINHA 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

3. manhã ()/ tarde ()/ 
noite ()  

4. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

5. manhã ()/ tarde ()/  
noite ()  

                             PROFISSIONAIS LIBERAIS 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

3. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

4. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

5. manhã ()/ tarde ()/ 
 noite ()  

                            MANUTENÇÃO 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

                            OUTROS 

1.   
2.   
3.   
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4.   
5.   
 
 
 
Observações Gerais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Assinaturas do Técnico responsável pelo Relatório e do  
Presidente/Diretor da Instituição  
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ANEXO V 
 
 

MODELO ORIENTADO PARA PROJETO  
 

 
1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 
 
1.1. Título do Projeto; 
1.2. Nome da Entidade; 
1.3. Endereço da Entidade; 
1.3. Presidente e/ou diretor da Instituição; 
1.4. Endereço do Presidente e/ou diretor da Intuição; 
1.5. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6.  Conta Bancária. 
 
2 – Justificativa 
 
        Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do 
projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 
 
3– Objetivos do Projeto 
 
         Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-
los com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4– Público Alvo 
 
         Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5– Impacto 
 
         Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público 
que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
 
6– Recursos Materiais 
 
         Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao 
objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade 
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judiciária respectiva, se houver, e  sendo estes legíveis, contendo nome de um 
responsável devidamente identificado e com validade no momento do 
pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail 

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

Unid. Descrição Valor Unid. Total 1 
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
        
        
        
        

TOTAL 2   

Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 

soma da coluna Total 1 
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7- Calendário de Execução do Projeto 

Atividade 
2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

                         

 
 
8-  Recursos  Humanos 
 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 
identificação (R.G, CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão 
participar da respectiva execução; 

 
9 – Proficiência.  
 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação 
de sua proficiência. 

10 - CONCLUSÃO 

APÊNDICES 

REFERÊNCIAS 
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