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Vistos. 

 

Nilda Ferreira Silva Ribeiro, Diretora da Segunda Secretaria 

Cível, solicita a convocação de membros da Primeira Câmara Cível para garantir a 

aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, 

e artigo 23-A, II, do Regimento Interno deste Sodalício, nos autos de Apelação n. 

4542/2014 e 4543/2014.  

 

Outrossim, comunica que a Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas, na qualidade de vogal, pediu vistas dos autos e em face de sua ausência 

justificada na sessão do dia 6-4-2016, a referida convocação deverá ser feita para sessão 

do dia 13-4-2016. 

 

A Coordenadoria de Magistrados prestou as Informações n. 

1094/2016 em forma de consulta, a fim de que seja esclarecida a forma de proceder com 

as convocações disciplinadas pelo artigo 23-A da Emenda Regimental n. 25/2016.   

 

Pois bem.  

 

Estabelece o artigo 942, caput, do Código de Processo Civil:  
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Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o 

julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de 

outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no 

regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão 

do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de 

sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (grifo nosso).  

 

Por sua vez, o Regimento Interno deste Sodalício, com fulcro no 

artigo 23-A (Emenda Regimental n. 25/2016-TP) cumulado com o artigo 35, inciso 

XXIV e c/c artigo 58, ambos do Regimento Interno deste Sodalício, propagam que:  

 

Art. 23-A. Na hipótese de resultado não unânime de apelação cível e 

do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, nos 

termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros 

julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do 

resultado final, assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais 

terceiros perante os novos julgadores, observados os seguintes critérios: I – Para 

a composição da 1ª Câmara Cível de Direito Privado, serão convocados membros 

da 2ª Câmara Cível de Direito Privado; II – Para a composição da 2ª Câmara 

Cível de Direito Privado, serão convocados membros da 1ª Câmara Cível de 

Direito Privado; III – Para a composição da 3ª Câmara Cível de Direito Público, 

serão convocados membros da 4ª Câmara Cível de Direito Público; IV – Para a 

composição da 4ª Câmara Cível de Direito Público, serão convocados membros da 

3ª Câmara Cível de Direito Público; V – Para a composição da 5ª Câmara Cível 

de Direito Privado, serão convocados membros da 6ª Câmara Cível de Direito 

Privado; VI – Para a composição da 6ª Câmara Cível de Direito Privado, serão 

convocados membros da 5ª Câmara Cível de Direito Privado.  
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§1º Na impossibilidade de prosseguimento na mesma sessão, o 

julgamento terá continuidade na próxima sessão designada pelo Presidente do 

órgão, observados os mesmos critérios de convocação.  

§2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos no 

momento da complementação do julgamento.  

  

 

Por outro lado, são estes os critérios já existentes no regimento 

interno, antes da proposição da emenda regimental: 

 

Art. 35 – Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição 

geral de exercer a superintendência de todos os serviços, compete: XXIV - 

Convocar Desembargador para compor o quorum de julgamento de outra Câmara 

nos casos de ausência ou impedimento eventual do titular.  

 

Art. 58 - Para compor o quorum de julgamento, o Desembargador, 

nos casos de ausência, suspeição ou impedimento, será substituído por outro 

membro ou por Juiz na ordem de antiguidade no órgão ou na Câmara, mediante 

convocação do Presidente do Tribunal ou do Presidente da Câmara. A convocação 

para completar quórum não vincula o convocado para outros julgamentos.  

Parágrafo único – Se as ausências ou número de suspeição ou 

impedimentos comprometer o quorum de julgamento, poderá o Presidente do 

órgão ou Câmara convocar Desembargador ou Juiz presente na sessão ou no 

recinto do Tribunal.   

 

A primeira premissa que se extrai das normas indicadas acima é 

que o regimento interno, em cumprimento ao que determina o artigo 942 do novel 

processual civil, estabeleceu critérios para convocação de membros do Tribunal para 

julgamento das decisões não unânimes em sede de 2º grau.  
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A segunda premissa é que não se trata de convocação 

extraordinária, pois decorre de um mandamento processual que impõe uma técnica de 

julgamento.  Vale dizer: trata-se de ato processual relacionado à prática ordinária do 

órgão colegiado.  

Também convém destacar que a regra do art. 942 trouxe 

desafios a todos os tribunais de menor porte - a exemplo da Corte Mato-grossense - nos 

quais os órgãos colegiados tem número inferior a cinco. 

 

Por esse motivo, continuam em andamento as alterações do 

regimento interno ainda com a finalidade de se adaptar às novas regras processuais, 

motivo pelo qual é iminente proposição de outra emenda regimental a ser submetida ao 

Tribunal Pleno.     

 

As primeiras alterações foram realizadas para permitir que esta 

Corte estivesse minimamente apta a atuar diante da nova processualística, com a 

consciência de que a prática diária conferiria maturidade para as demais alterações.     

 

Especificamente com relação à exequibilidade da regra prevista 

no art. 942 do Código de Processo Civil, as normas regimentais devem ter por 

parâmetro os escopos do Código - celeridade, primazia da resolução do mérito e 

respeito ao contraditório -, além da previsibilidade decorrente do princípio do juiz 

natural, consoante o modelo constitucional do processo civil. 

 

No caso, além da norma estabelecida no art. 29-A, que 

estabelece previamente três desembargadores elegíveis para a convocação de dois, 

deve-se atender também o critério estabelecido para convocações em razão de ausência, 

suspeição e impedimento de seus membros (art. 58 do RITJMT), utilizando-se de 

intepretação sistemática e lógica das normas regimentais.  
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Por meio da aludida interpretação se extrai que compete ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça ou ao Presidente da Câmara a convocação de 

membro de outra Câmara para compor quórum, devendo obrigatoriamente ser 

observada a ordem de antiguidade.  

 

Nesta esteira de raciocínio, a convocação de membro deste 

Sodalício para garantir a aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do 

Código de Processo Civil, deve ser realizada pelo Presidente da Câmara, a quem 

compete observar os critérios descritos nos incisos I a VI do artigo 23-A, do RITJMT, 

bem como à ordem cronológica de antiguidade dentre os membros da Câmara em que se 

dará a convocação.  

Considerando que a finalidade do Código é prestigiar a solução 

de mérito em tempo razoável (ART. 5º, NCPC), a previsibilidade é também um 

parâmetro necessário na administração judiciária. Assim, estabelecidos os critérios de 

escolha dos dois convocados, é imperioso que o ato seja realizado previamente. 

Neste caso, trata-se de uma solução que vai ao encontro dos 

objetivos do modelo constitucional processual, pois atende ao princípio do juiz natural e 

à efetividade da prestação jurisdicional.  

Assim, diante das razões expostas, a convocação dar-se-á da 

seguinte forma: 

1) Convocação pelos Presidentes das Câmaras. 

2) Vinculação das Câmaras nos moldes do art. 29-A do 

RI/TJMT. 

3) Obediência da ordem de antiguidade, do mais antigo para o 

mais moderno na Câmara (art. 58 do RI/TJMT). 

4) Convocação com o intervalo de uma semana (lapso entre as 

sessões). 

5) Sequência de convocação em rodízio. 
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O quadro a seguir é ilustrativo, observando-se que deve ser 

realizado sucessivamente: 

 

Semana Ato Convocados 

SEMANA 01 CONVOCAÇÃO 

SEMANA 02 

DESEMBARGADORES 

A e B 

SEMANA 02 CONVOCAÇÃO 

SEMANA 03 

DESEMBARGADORES 

B e C 

SEMANA 03 CONVOCAÇÃO 

SEMANA 04 

DESEMBARGADORES 

C e A 

  

Harmonicamente, uma vez que a convocação compete ao Presidente 

da Câmara e já estabelecida sequência dos julgadores, desnecessária a atuação da 

Coordenadoria de Magistrados. Os atos serão realizados entre os Presidentes dos 

órgãos, com o auxílio das Diretoras das respectivas Secretarias. 

É a manifestação para o caso posto em análise. 

Dê-se ciência ao Exmo. Desembargador Presidente da 2ª Câmara 

Cível de Direito Privado. 

Cientifique-se a Coordenadoria de Magistrados, a Coordenadoria 

Judiciária e a Diretoria da 2ª Câmara Cível de Direito Privado. 

 

Cumpra-se com URGÊNCIA. 

 

Cuiabá, 6 de abril de 2016. 

 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA, 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 
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