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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____, DE __ DE __________ DE 2019. 

 

 

Altera a Lei nº 4.964, de 26.12.85, que 

reforma o Código de Organização e Divisão 

Judiciária do Estado de Mato Grosso, para 

alterar a competência do Órgão Especial, e 

revoga a Lei Complementar nº 357, de 19 de 

maio de 2009, que dispõe sobre a extinção do 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências.  

 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista 

o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a 

seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar altera a Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985, que 

reforma o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso, alterada pela Lei 

Complementar nº 281, de 27 de setembro de 2007, para atribuir, por delegação do Tribunal Pleno, a 

competência do Órgão Especial, e revoga a Lei Complementar nº 357, de 19 de maio de 2009, que 

dispõe sobre a extinção do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

Art. 2º Fica alterado o art. 22-A da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985, alterado pela 

Lei Complementar nº 324, de 18 de julho de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 22-A. A competência do Órgão Especial será delegada pelo Tribunal Pleno, 

nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. ” (NR) 

 



Art. 3º Fica alterado caput e as alíneas “a” e “b” do art. 25 da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985, e transformadas as alíneas em incisos, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 25. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça, além dos casos previstos neste 

Código, observada a legislação federal e estadual, estabelecerá: 

I - a organização e competência do Tribunal Pleno, do Órgão Especial, do Conselho 

da Magistratura, das Seções, das Turmas de Câmaras Reunidas e das Câmaras Isoladas, da 

Presidência e Vice-Presidência do Tribunal e da Corregedoria-Geral da Justiça; 

II - as normas complementares para o processo e julgamento dos feitos e recursos da 

competência do Tribunal e de seus órgãos fracionários; 

III - a organização da Secretaria do Tribunal; 

IV - a ordem dos serviços do Tribunal; 

V - o processo e julgamento dos feitos da competência originária ou recursal do 

Tribunal; 

VI - os assuntos administrativos e de ordem interna; 

VII - as alterações e aplicações do próprio Regimento; 

VIII - a eleição dos titulares dos cargos de direção. ” (NR) 

 

Art. 4º Fica revogada a Lei Complementar nº 357, de 19 de maio de 2009, que dispõe sobre 

a extinção do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências. 

 

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 17 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 



 

JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

Excelentíssimos Senhores Deputados: 

 

 

Encaminho à apreciação dessa augusta Casa Legislativa, Projeto de Lei Complementar que 

“Altera a Lei nº 4.964, de 26.12.85, que reforma o Código de Organização e Divisão Judiciária do 

Estado de Mato Grosso, para alterar a competência do Órgão Especial, atribuir competência ao 

Conselho da Magistratura e revogar a Lei Complementar nº 357, de 19 de maio de 2009, que 

dispõe sobre a extinção do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá 

outras providências. ”. 

 

Em observância aos preceitos legais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a 

organização da Justiça está atribuída aos Estados que, por seus Tribunais de Justiça competem, 

segundo lei de sua iniciativa, organizar, classificar e disciplinar a organização e a divisão judiciária, 

observados limites da jurisdição. 

 

É o que dispõe o art. 125, § 1º, da Constituição Federal, in verbis: 

 

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, 

sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” 

 

 Não dessemelhante, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 96, inciso III, “a”, 

confere ao Tribunal de Justiça a competência privativa, dentre outras, de proceder a alteração da 

organização judiciária. Vejamos: 

 

“Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 

III - por deliberação administrativa: 

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização judiciária, 

eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância 

das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre 

a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 

administrativos; ”  

 

 

De outro lado, a Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 (LOMAN), em seu art. 

16, parágrafo único, e art. 99, dispõe que os tribunais com mais de 25 (vinte e cinco) 

Desembargadores poderá constituir o Órgão Especial, estabelecendo, ainda, regras próprias para sua 

composição, verbis: 

 

 



“Art. 16. (omissis). 

Parágrafo único. Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco 

Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o 

máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições 

administravas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como 

para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas 

Seções. ” 

 

 

“Art. 99. Compõem o órgão especial a que se refere o parágrafo único do art. 

16 o Presidente, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor da 

Justiça, que exercerão nele iguais funções, os Desembargadores de maior 

antigüidade no cargo, respeitada a representação de advogados e membros do 

Ministério Público, e inadmitida a recusa do encargo. 

§ 1º Na composição do órgão especial observar-se-á, tanto quanto possível, a 

representação, em número paritário, de todas as Câmaras, Turmas ou Seções 

especializadas. 

§ 2º Os Desembargadores não integrantes do órgão especial, observada a 

ordem decrescente de antigüidade, poderão ser convocados pelo Presidente 

para substituir os que o componham, nos casos de afastamento ou 

impedimento. ” 

 

 

Tal permissivo no campo infraconstitucional baseia-se no art. 93, XI, da CF. Vejamos: 

 

 

“Art. 93. (…): 

(…) 

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser 

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e 

cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se 

metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 

pleno; ” 
 

 

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 16, de 30 de maio de 

2006, cujo ato normativo “estabelece critérios para a composição e eleição do Órgão Especial dos 

Tribunais e dá outras providências”, haja vista a necessidade de serem estabelecidas regras 

mínimas, gerais e uniformes que permitam os Tribunais adotar providências normativas, de modo a 

compatibilizar suas ações aos princípios implementados pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

 

Com fulcro nos dispositivos em destaque, o Tribunal de Justiça constituiu em sua estrutura 

organizacional o Órgão Especial, o qual passará a assumir a competência que lhe for delegada pelo 

Tribunal Pleno, nos termos do Regimento Interno do Tribunal, razão pela qual se fez necessária a 

adequação aos dispositivos da Lei nº 4.964/85 (COJE) – art. 22-A e 25 – bem como a revogação da 

Lei Complementar nº 357, de 19, de maio de 2009, que “Dispõe sobre a extinção do Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.”. 

 



Diante do exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação dessa Casa Legislativa, 

requerendo, desde já, seja processado em regime de urgência ou, alternativamente, em regime de 

prioridade, de acordo com o art. 284 do Regimento Interno da AL-MT. 

 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 17 de janeiro de 2019. 

 

 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 


