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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0723103-82.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) GICELDA ROSA FERNANDES DA SILVA SPINOLA, Matrícula 

nº. 3235, Técnico Judiciário, designado (a) Gestor Geral de Entrância 

Especial 1, lotado(a) no(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

SDCR , referente ao quinquênio 201 3/2018.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 082/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 05 ( cinco) 

licenças-prêmio relativas ao período de 16/08/1988 a 16/08/2013, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 16/08/2013 a 

16/08/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA N°:

0722557-27.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 CARLOS ALBERTO EUFRAZIO

ADVOGADO(A):

 ELAINE MOREIRA DO CARMO-OAB/MT8.946

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por CARLOS 

ALBERTO EUFRAZIO em benefício próprio, em relação à Guia nº 86894 

sob o fundamento recolhimento em duplicidade.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 96993 

arrecadada no valor de R$ 85,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito 

centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0723713-50.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE

ADVOGADO(A):

 DAUTO BARBOSA CATRO PASSARE - OAB/MT 6.199

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custa Judicial proposto por MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE em benefício próprio referente à 

Guia nº 35803 sob o fundamento da não utilização da guia.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 35803 

arrecadada no valor de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 439/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0079353-82.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) CÉSAR PARZIANELLO, portador(a) do RG nº. 

2112568-6 SSP/MT e CPF nº. 034.618.281-65, para exercer em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito do 8º 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Gonçalo Antunes de 

Barros Neto, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº.440/2018-GRHFC

 A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0700543-83.2017.8.11.0001,

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 021/2017-GRHFC, de 11/01/2017, que designou 

o(a) servidor(a) LAURA DE OLIVEIRA LACERDA, Analista Judiciário, 

matrícula n.º 22.027, para exercer a função de confiança de Gestor 

Judiciário, no(a) Secretaria do Segundo Juizado Especial Cível - Comarca 

da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.
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Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 

PORTARIA Nº. 441/2018-GRHFC

 A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0079437-83.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) TAIRONE CONDE COSTA JÚNIOR, matrícula 

nº. 33971, Analista Judiciário, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, na Secretaria do Segundo Juizado Especial Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010468 Nr: 27771-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

624,47 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

211,04(duzentos e onze reais e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946260 Nr: 58150-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELE SANCHES SANTIAGO E SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008426 Nr: 26887-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIVYSTON LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122115 Nr: 19686-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087286 Nr: 4866-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, MADELAINE MARIA 

BARROS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

576,45 (quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 163,02(cento e 

sessenta e três reais e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132500 Nr: 24079-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANNE ORMOND MUTARELLI 

- OAB:3246.78/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.036,30 (três mil e trinta e seis reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$1.518,15(um mil e quinhentos e dezoito reais e quinze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.518,15(um mil e 

quinhentos e dezoito reais e quinze centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901132 Nr: 30690-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCELINA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA - BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976048 Nr: 12208-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR AUTO PEÇAS LTDA - ME, ROSEMEIRY ALVES DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943/MT, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946259 Nr: 58149-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGÓCIOS 

LTDA, EDUARDO SOARES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/0, LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037237 Nr: 40188-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI BORGES AMARAL - ME, LENI BORGES AMARAL, 

ÍCARO BORGES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401495 Nr: 33923-96.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBIA NEVES CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

312,84 (trezentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$106,13(cento e seis 

reais e treze centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071728 Nr: 56182-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972673 Nr: 10575-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA GEORGIA OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:19286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

753,54 (setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 340,11(trezentos e quarenta reais e onze centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015222 Nr: 29784-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.833,70 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$916,85(novecentos e dezesseis reais e oitenta 

e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

916,85(novecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961732 Nr: 5552-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH PEREIRA MOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

704,56 (setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 291,13(duzentos e 

noventa e um reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758740 Nr: 10999-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEY ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 
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no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081731 Nr: 2386-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MARCELO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760100 Nr: 12438-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABIBA BITTAR PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386 OAB SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947443 Nr: 58805-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIDIAS GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VESPASIANO PECHE - 

OAB:15.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,93 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,50(cento e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260541 Nr: 21306-12.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, JOZANE TONIOLO - OAB:7063/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.214,36 (dois mil e duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$1.077,68 (um mil e setenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$1.107,18(um mil e cento e sete reais e dezoito centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994070 Nr: 20525-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANDRADE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770178 Nr: 23179-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SÁVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉ DE TAL E ESPOSA, JULIA PEREIRA DE 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:15.918/MT, KÁTIA SABRINA S. GUIMARÃES - OAB:15.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

620,24 (seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 206,81(duzentos e 

seis reais e oitenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720939 Nr: 16408-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822020 Nr: 28205-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BERNARDES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON S/C 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752743 Nr: 4609-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040312 Nr: 41782-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETONICOS LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A, CONNECT 

ASSISTENCIA TECNICA EM CELULAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FONSECA DE 

MELLO - OAB:222219/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FONSECA DE 

MELLO - OAB:222219/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FEGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,12(sessenta e 

oito reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794060 Nr: 363-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752744 Nr: 4610-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378112 Nr: 14453-79.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SANTOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

283,67 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$76,96(setenta e 

seis reais e noventa e seis centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8249 Nr: 109-11.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CARMONA - 

OAB:63904, LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, LUIZ FERNANDO 

AFONSO - OAB:154.724/SP, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - 

OAB:4484/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$258,63(duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20404 Nr: 10345-56.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOE CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$96,54(noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94206 Nr: 315-59.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1.357/MT, Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$210,88(duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83087 Nr: 5670-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICUNHAA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

VELAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RUBIA DE SOUSA VIEGAS - OAB:5255/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$292,73(duzentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 1729-68.1994.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSÉ BERGOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ARAUJO E 

SILVA - OAB:4208-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$361,80(trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25704 Nr: 8700-54.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CHRISTONI - ME, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA HANS - OAB:4.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$205,67(duzentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16196 Nr: 2660-03.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S CONSTRUÇÒES CIVIS E ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$426,38(quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 2370-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN PACÍFICO IMP. E EXP. DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$172,92(cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143180 Nr: 3668-15.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executado, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$720,05(setecentos e vinte reais e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780117 Nr: 33639-83.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GENÉSIO VIVALDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA DE CARVALHO 

- OAB:9.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 

76696, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341/SP, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, 

Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719496 Nr: 15079-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733603 Nr: 29849-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

632,66 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

219,23(duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343137 Nr: 13525-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE ARRUDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053317 Nr: 48081-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959886 Nr: 4765-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A PATRICK A DO AMARAL E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826476 Nr: 32402-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE AUXILIADORA CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana lopes - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112720 Nr: 15824-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BATISTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.011,22 (um mil e onze reais e vinte e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$505,61(quinhentos e cinco reais e sessenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 505,61(quinhentos e 

cinco reais e sessenta e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098856 Nr: 10117-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159460 Nr: 35710-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER VELOSO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.246,80 (um mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$623,40 (seiscentos e vinte e três reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 623,40 

(seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089949 Nr: 6145-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVANI RAMOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.107,38 (dois mil e cento e sete reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$1.053,69(um mil e cinquenta e três reais e sessenta e 

nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.053,69(um mil 

e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 
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numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157661 Nr: 34926-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA TORRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A, RONALDO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.005,56 (dois mil e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$1.002,78(um mil e dois reais e setenta e oito 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.002,78(um mil e 

dois reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117008 Nr: 17470-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DE ARRUDA PINTO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884553 Nr: 19555-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

391,67 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 184,96(cento e 

oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962373 Nr: 5856-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL OSASCO LTDA - ME, CARMESINDA 

PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO DO NASCIMENTO, EUZENILDO 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargado, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461941 Nr: 30713-03.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE SALAME MF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 549,64 (quinhentos e quarenta e nove reais 

e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 191,96 (cento 

e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 68,11(sessenta e oito reais e onze centavos), para 

fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$ 191,96 (cento 

e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 68,11(sessenta e oito reais e onze centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) sendo que para a 

parte requerente o valor de R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco 

centavos) e para a parte requerida o valor R$ 14,75 (quatorze reais e 

setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761636 Nr: 14115-03.2012.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

305,13 (trezentos e cinco reais e treze centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 98,42(noventa e oito reais e quarenta 

e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084316 Nr: 3556-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que conforme solicitado em fls 111 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075069 Nr: 57539-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONY BENEDITO DE FIGUEIREDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 118 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90691 Nr: 5668-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JORGE MARIANO POTRICH DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA CHETCO, ANTÔNIO PAULO DA 

CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, FABIO VICTOR - OAB:5.115 - MT, RICARDO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:10446/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/O

 Certifico que conforme solicitado em fls 208 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991464 Nr: 19207-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 96 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011540-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

STEPHANY KAROLINE CORREA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA NASCIMENTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1011540-29.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 31 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1297770 Nr: 7765-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCBGV, LCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE COSTA TORRES - 

OAB:OAB/MS 21.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para manifestar nos 

autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de folhas 23, em que constata(m) o(s) morador(es) do local 

desconhecer(em) o requerido.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1014884 Nr: 29658-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDOC, AGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Solange 

Fátima de Oliveira Cruz, visando a curatela do requerente, Ayrton Gomes 

Cruz, devidamente representada nos autos. Esclarece a parte autora, que 

o curatelando, conta com oitenta e sete anos de idade e, diante de suas 

condições físicas, decorrente da idade avançada, se encontra 

impossibilitado de reger pessoalmente os atos da vida civil. A inicial veio 

acompanhada pelos documentos pessoais das partes, por atestado 

médico, e diversas receitas médicas, com as prescrições dos 

edicamentos que o curatelando faz uso. Após emenda da inicial, a ação 

foi recebida, por meio da decisão de fls. 69, que nomeou a autora, 

curadora provisória do curatelando, determinando sua citação, a qual foi 

regularmente realizada, conforme certificado à fl. 74. Custas recolhidas às 

fls. 63/64. Termo de curatela provisória assinado à fl. 76. Relatório de 

estudo psicológico consta às fls. 85/87. O ilustre Ministério Público pugnou 

à fl. 92, pela adequação do pedido, em face da revogação do art. 1.780, 

do Código Civil, pela Lei 13.146/2015 e, às fls. 97, pugnou pela 

demonstração dos rendimentos do curatelando e dos seus gastos fixos e 

variáveis. Às fls. 118/147, os documentos solicitados pelo digno Ministério 

Público foram apresentados, que à fl. 148, pugnou pela procedência da 

ação. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto 

da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, 

trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa 

natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta hoje com noventa anos de idade, pois 

nascido na data de 21/09/1927, e foi diagnosticado com doença de 

Alzheimer – CID G 30.0, conforme atestado médico de fl. 20, além de se 

apresentar fragilizado em decorrência da idade avançada, principalmente 

em relação à sua memória, que impõe o uso regular de diversos 

medicamentos, o que o torna dependente de auxílio de terceiros e 

impossibilitado ao exercício dos atos da vida civil. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado estudo psicológico – fls. 85/87, por meio 

do qual se constatou que o curatelando “apresenta disposição para 

passeios, e caminhadas com a família, porém devido as dificuldades com a 

memória, o mesmo mostra necessidade de supervisão”. Ademais, 

constatou-se que a autora é funcionária pública, e esta afastada para 

acompanhar o genitor em seu tratamento, sendo que buscaria sua 

aposentadoria, o que lhe possibilitaria dar continuidade aos cuidados com 

o genitor pessoalmente. Finaliza a psicóloga do Juízo que “o interditado se 

encontra adaptado ao contexto familiar, recebendo assistência de que 

necessita”, o que permite à este Juízo, com segurança, constatar que o 

mesmo recebe todos os cuidados necessários ao seu bem estar, se 

apresentando a curatela medida necessária neste momento, estando a 

autora, sua filha, com quem convive, apta ao exercício do encargo. Diante 

do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO A CURATELA de AYRTON GOMES CRUZ, tornando 

definitiva a decisão provisória, para que a autora pratique, em seu nome, 

os atos da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, 

inclusive, para sacar e receber os valores respectivos. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como 

curadora, a requerente SOLANGE FÁTIMA DE OLIVEIRA CRUZ. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Custas 

já recolhidas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 03 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1159639 Nr: 35794-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PFBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEODÓSIO FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT

 Diante do exposto, DETERMINO:1. EXPEÇA-SE ofício ao município de 

Cuiabá, para que informe a eventual existência de cadastro de moradores 

de rua e usuários de entorpecentes, a fim de localizar a curatelanda, Paula 

Fernanda Barros Ribeiro, em 05 (cinco) dias, sob pena de responder o 

responsável por crime de desobediência.2. EXPEÇA-SE ofício ao Hospital 

Adauto Botelho, para que informe, acerca da eventual internação da 

curatelanda e, se positivo, para que forneça os laudos e prontuários 

existentes em seus arquivos. 3. INTIME-SE a curadora provisória, por meio 

de seu advogada constituída, e, pessoalmente, para que forneça, em 05 

(cinco) dias, eventuais laudos médicos que atestem a incapacidade da 

curatelanda, no que tange ao diagnóstico de esquizofrenia e de 

dependência química ou, ao menos que, informe o nome e endereço das 

clínicas, onde a mesma foi internada.4. EXPEÇA-SE mandado de citação 

da curatelanda, na pessoa de sua curadora provisória, no endereço 

fornecido à fl. 85, e, não havendo contestação no prazo, remetam-se os 

autos à culta Defensora Pública que ora nomeio como curadora especial 

da requerida, para que lhe promova a defesa.Desde já, sem prejuízo das 

determinações acima, DESIGNO a data de 06 de novembro de 2018 às 16 

horas, para realização de audiência de oitiva da curadora provisória, 

Rosemai Barros e, se encontrada, da curatelanda.INTIME-SE a curadora 

provisória por meio de sua advogada constituída e pessoalmente, para 

comparecimento ao ato.Ciência ao ilustre Ministério Público.Sirva a cópia 

da presente decisão, como mandado de citação e de intimação 

.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 943496 Nr: 56588-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSF, MRSF, CSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo sem manifestação 

nos autos pela parte autora intimada pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 975613 Nr: 11883-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPO, LPMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono 

este processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu 

Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, uma vez 

que deferido o pagamento de custas ao final, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076494 Nr: 58249-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA SILVA E LIMA, GABRIELLE LEMMERTZ 

MANTOVANI, DANIEL ALBERTO LEMMERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HARLE ERNESTO LEMMERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alberto Lemmertz - 

OAB:59.730, Filipe Merker Britto - OAB:69.129, MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A/MT, THASLYNNE PEREIRA - OAB:17.352E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Inventariante nomeado Daniel Alberto Lemmertz, cadastrado 

nesta data da decisão proferida em 16/08/2018, a seguir transcrita: Código 

107649Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante 

nomeada deixou decorrer in albis o prazo fixado para comprovação de 

sua qualidade de meeira ou, ao menos, do protocolo da ação de 

reconhecimento de união estável post mortem, o que foi certificado à fl. 

95. Foi buscada a intimação pessoal da inventariante, contudo, a diligência 

restou inexitosa, em virtude de se encontrar o imóvel fechado, com 

aspecto de abandonado, conforme certificado à fl. 97. Importante 

consignar que, o rito da ação de inventário não permite o reconhecimento 

incidental da união estável, quando, para isso, demande ampla produção 

probatória, como no caso em análise, em que ambos os herdeiros 

contestam a qualidade de meeira da inventariante. Nesse cenário, 

DESTITUO Aurea Silva e Lima do encargo de inventariante e, para tanto, 

NOMEIO inventariante o herdeiro DANIEL ALBERTO LEMMERTZ, em 

observância ao disposto nos arts. 617, II, c/c art. 622, inciso II, do Código 

de Processo Civil. INTIME-SE o inventariante ora nomeado, por meio de seu 

advogado nomeado (fl. 84), para que preste compromisso, em 05 (cinco) 

dias, e apresente as últimas declarações, atribuindo valor aos bens do 

espólio, acompanhadas dos documentos indispensáveis, assim como de 

plano de partilha, no prazo de 10 (dez) dias. Consigno que, em havendo 

consenso, o processo será convertido em arrolamento sumário, com 

fundamento no art. 659, do CPC. Com a apresentação das últimas 

declarações, INTIME-SE a herdeira, por meio de advogado constituído, 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique-se o 

decurso do prazo, se necessário, e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian, Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 417769 Nr: 7401-52.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARLA ALBUES PETRONILIO, F. R.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda tondorf nascimento - 

OAB:23.266, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:4198/MT, 

EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERREIRA DA 

COSTA - OAB:4278/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do decisão/despacho de fls. 144, a 

seguir transcrito em parte: *(...) c) Intime-se o exequente, para que se 

manifeste em cinco dias a respeito do bloqueio;“

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1163914 Nr: 37510-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA CATHALAT - 

OAB:12.336/MT, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT

 Código 1163914

Espécie Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Partilha de Bens

Vistos etc.

 Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos, perante este Juízo, por 

Divino Eustáquio Barbosa, representado por seu curador, Fabrício Chagas 

Barbosa, em decorrência da decisão de fls. 357.

Pretende o embargante a revisão da decisão referida, sob à alegação de 

omissão deste juízo, quanto aos pedidos formulados na defesa.

 Ocorre que, com o declínio de competência constante da decisão de 

fls.357, tais pedidos serão apreciados pelo digno juízo da 2º Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, 

por ser o competente para processar e julgar a presente ação.

 Diante do exposto, nos termos dos arts. 487, inciso I e 1022, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos 

Embargos Declaratórios opostos por Divino Eustáquio Barbosa, 

representado por seu curador Fabrício Chagas Barbosa, por falta de 

amparo legal.

 Mantenho os termos do decisum de fls. 357, incólumes.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

 Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 441605 Nr: 18034-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAÂ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Groff - OAB:21988, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Código 441605

Vistos etc.

DEFIRO o desarquivamento dos autos e vista pelo prazo legal.

Decorrido o prazo e não havendo novos requerimentos, retornem os autos 

ao arquivo, procedendo-se as regulares baixas e anotações de legais.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 991174 Nr: 19064-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADCN, JBC, RNC, MDRC, MMC, RDKC, CRODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA KARLA BORGES 

MIRANDA LIRA - OAB:12.447MA, JORGE LUIS FRANÇA SILVA - 

OAB:12.175

 Código 991174

 Vistos etc.

Tendo em vista que, fora realizada a coleta do material genético do 

demandado, designo o dia 24 de setembro de 2018, às 13:30 horas, para 

que, seja feita a coleta do material genético do autor que deverá se dar 

junto ao Gabinete deste juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento 

e envio das amostras ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular 

Ltda, localizado na Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 
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74.015-125, TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. 

Juliana Alves São Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, 

independentemente de compromisso.

O pagamento do exame fica de responsabilidade do requerente que, 

deverá providenciar sua quitação até a data da coleta, no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Como quesitos do Juízo, deverão ser encaminhadas as seguintes 

indagações:

 1) Pode o Sr. Perito informar o número de bandas coincidentes com as 

do(da) autor(a), encontradas no material genético do réu? Em caso 

afirmativo, qual o número?

2) Diante do resultado obtido, o Sr. Perito pode informar se exclui ou 

determina a paternidade do réu sob o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, 

qual a informação?

3) Pode o Sr. Perito informar a técnica utilizada para a obtenção dos 

resultados?

 O laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, contendo a 

resposta, se o requerido Custódio Raimundo é ou não o pai biológico do 

autor.

Sirva cópia da presente como mandado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 891808 Nr: 24426-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GN, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 891808

 Vistos etc.

Ante as informações de fls. 154, determino a intimação do devedor por 

edital, acerca da penhora realizada (fls.145/146).

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu culto advogado, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1330142 Nr: 15651-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EABDS, LBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA ARAUJO - 

OAB:21.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1330142

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/94, como Ação de Alimentos com Guarda, eis que, este fora 

protocolado em 30/08/2018, com a sua distribuição de forma aleatória, 

respeitando-se o principio do juiz natural.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001131-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ (AUTOR(A))

MARIA JULIA FERREIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS (ADVOGADO(A))

ISABELLE CARVALHO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON ANTUNES GIMENEZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1001131-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DARLENE RODRIGUES 

ALBERNAZ RÉU: MAIKON ANTUNES GIMENEZ Vistos etc. Tendo em vista 

o pedido de dilação de prazo constante no Id nº 15045713 e, visando o 

efetivo e regular prosseguimento do feito, concedo tão somente o prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, para o cumprimento da ordem emanada. 

Transcorrido o prazo, intime-se a parte autora por intermédio de seu 

procurador, via DJE, para o devido prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1027762-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027762-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA AQUINO 

Vistos etc. Ante a existência de medida protetiva, envolvendo as partes 

deste feito, declino da competência para processar e julgar o presente 

pedido, determinando a imediata remessa dos autos, para a Segunda Vara 

Especializada De Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, desta 

comarca, dos autos de Cód. 580962. Procedam-se as baixas e anotações 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011745-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. T. (ADVOGADO(A))

S. M. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o presente 

feito para fins de intimar a requerente para que, dentro do prazo de 15 

dias, se manifeste haja vista que, considerando que não houve tempo 

hábil para expedição e cumprimento do mandado. Cuiabá, 2018-08-30. 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019006-40.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JUILSON MARQUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO CERTIFICO que, compulsando os autos, verifique que o 

endereço constante na Carta Precatória está confuso, pois há a 

existência de dois bairros distintos, "Barbado" e "Coxipó da Ponte", e a 

diligência paga foi para o Bairro Jardim Petrópolis. Sendo assim, impulsiono 

os autos para intimar a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que indique o endereço correto do imóvel a ser avaliado. Cuiabá,31 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) SHIRLEI FREIRES DA SILVA 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004733-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. G. A. (REQUERENTE)

H. C. D. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. (ADVOGADO(A))

R. M. D. C. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerida para trazer 

nesta secretaria as cópias necessárias para compor o formal de partilha 

já expedido, bem como para retirá-lo.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037969-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA MOTTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE OSMAR DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDRIA OLIVEIRA DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

ARIADNY OLIVEIRA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Associe-se ao processo n. 1023871-43.2017.8.11.0041. 

Cadastre-se a inventariante e os herdeiros, bem como, seus respectivos 

advogados a este incidente. Após, intime-os para que se manifestem 

sobre o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1165716 Nr: 38253-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 Vistos etc.

Intime-se o executado, por sua digna advogada, constituída às fls. 

106/107, para que se manifeste sobre a petição de fls. 117/119, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de revigoramento da ordem de prisão.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 879598 Nr: 16555-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBRDC, RGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINS DE FREITAS - 

OAB:9.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603, ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - OAB:21.121, 

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18387/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Leonardo 

Bassi Ribeiro de Castilho, representado por sua mãe Rejane Garcia 

Ribeiro, em desfavor de Cristiano Ribeiro de Castilho, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o executado teve a 

prisão decretada à fl. 47. Entretanto, à fl. 70, a ordem de custódia foi 

suspensa e determinada a manifestação da parte exequente sobre a 

quitação da dívida exequenda. A parte exequente, através de sua digna 

advogada, manifestou-se requerendo a expedição de alvará do valor 

depositado em juízo (fls. 144/145).

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, haja vista a comprovação de quitação integral do débito objeto desta 

execução.

Oficie-se ao Cartório do 4º Ofício, solicitando a baixa do protesto.

Dê-se ciência ao nobre Ministério Público. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 382762 Nr: 18311-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEGS, GAGPS, EGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar acerca da petição do requerido de fls. 

81/108, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 54103 Nr: 616-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDSP, MRDSP, CCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBCAP, JMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, ERONIDES DIAS DA LUZ - OAB:4490/MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar o inventariante a fim de dar integral cumprimento 

a decisão de fls. 128/129, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 534231 Nr: 5903-52.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fls. 30/31.

 Expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 232870 Nr: 2161-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, A, ÍGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do ilustre Ministério 

Público, defiro o requerimento de fls. 201/207.Considerando a implantação 

do novo sistema nacional de mandados de prisão, expeça-se novo 

mandado de prisão diretamente no Sistema BNMP 2.0, consignando-se que 

o débito é o constante do demonstrativo de fls. 133/135, mais as 

prestações vencidas, após a referida atualização do débito.Expeça-se 

ofício à Autoridade Policial competente, solicitando o cumprimento desta 

decisão, ressalvando que a custódia deverá ser cumprida no 

estabelecimento mais próximo da residência do executado ou no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (antiga Cadeia Pública do Carumbé), porém, 

separado dos demais presos comuns.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1101181 Nr: 11015-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGRA, OBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RABDJ, GEPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA ELIANA BOTELHO 

SILVA - OAB:17.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

33 e seguintes da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de conseqüência, concedo a 

guarda de Mayza Cristine Pinheiro de Jesus aos seus avós paternos 

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ALMEIDA E OLIVEIRA BARBOSA 

ALMEIDA.CONDENO os requeridos ao pagamento mensal de alimentos à 

filha, MAYZA CRISTINE PINHEIRO DE JESUS, que arbitro, definitivamente, 

em 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente que, hoje equivale a 

R$ 143,10 (cento e quarenta e três reais e dez centavos), à serem pagos 

por cada genitor, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

pago mediante depósito na conta bancária da parte autora que, deverá 

informá-la aos autos, em 05 (cinco) dias.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.Tome-se por termo o 

compromisso definitivo.Sem custas. P.R.I. C.Cuiabá-MT, 28 de agosto de 

2018.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 384892 Nr: 20624-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado JOÃO FERNANDES DE SOUZA, a fim 

de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1004969 Nr: 25505-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO COSTA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:21488/A, XAVIER LEONIDAS DALLACNOL - OAB:OAB/MT 9.786

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado CELSO BORSATO BRAZO, a fim de 

que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação 

das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no 

Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 942458 Nr: 56033-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ-UFMT - OAB:6274, RITA DE 

CASSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 942458

Vistos etc.

Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil, 

proposta por Luiz Bandeira Duarte, em face de Klemilly Jovina de Jesus 

Luz Bandeira Duarte, representada por sua mãe Katia de Jesus Luz, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/15.

A parte requerida fora devidamente citada e, contestou a ação 

tempestivamente.

Houve impugnação à peça defensiva (fls.39/41).

Em decisão de fls.43 fora determinada a realização do exame de DNA que, 

não fora realizado diante da ausência do autor, na data agendada para a 

coleta, conforme informação de fls.54.

O autor fora procurado em seu endereço e não fora encontrado (fls. 53) 

e, observando-se a determinação contida no parágrafo único do art. 274 

do CPC, tem-se que compete à parte atualizar seu endereço nos autos, 

presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial, 

quando esta não adota as providências de sua alçada.

 Intimado por edital, às fls.62/63, permaneceu silente.

A inércia e desídia do requerente culminaram na integral frustração do 

procedimento, impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu 

objetivo.

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

autora e, estando o processo inserido na META 2 do CNJ, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 485, III do Novo Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1237097 Nr: 17237-48.2017.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMAES, MEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACINTO PEREIRA COSTA - 

OAB:OAB/MA 12.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido, para o fim de reduzir a verba alimentar ao montante de 15% 

(quinze por cento) do salário mínimo mensais, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC.Ciência ao Nobre Ministério Público.Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos. 

Justiça gratuita.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1128583 Nr: 22440-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .....É o relatório.D E C I D O.Trata-se de ação de tutela proposta por Maiara 

Siqueira Oliveira, referente ao seu irmão, Leonardo Siqueira Modesto, 

motivada pelo falecimento dos genitores (fls. 23/26).Entretanto, 

compulsando-se os autos, vislumbra-se da cópia do documento de 

identificação de Leonardo, juntado à fl. 19, que ele atingiu a plena 

capacidade civil, em 14 de junho de 2018, quando completou 18 (dezoito) 

anos de vida.Assim sendo, tratando-se de ação de tutela que, conforme o 

disposto no art. 1.728 do Código Civil, destina-se à nomeação de tutor 

para menores, cujos genitores tenham falecido ou decaiam do poder 

familiar, conclui-se que houve perda intercorrente do objeto da ação, uma 

vez que o tutelando atingiu sua maioridade civil.Em face do exposto, diante 

da ausência de interesse processual, declaro extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, 

de nova determinação.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 956948 Nr: 3542-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB, DALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:MT 17.538-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO DA 

ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 Código 956948

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Jenyfher 

Allersdorfer Brandão, representado por sua mãe Dayse Allersdorfer Leite 

Pereira, em desfavor de Junior César dos Santos Brandão, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 A representante legal do exeqüente foi pessoalmente intimada, à luz do 

que dispõe o art. 485, § 1º do CPC, para dar prosseguimento ao feito em 

cinco dias (fls. 87/88), mas deixou que escoasse in albis o prazo 

assinalado, conforme certidão de fls. 89.

 A inércia e desídia da autora, culminaram na integral frustração do 

procedimento, caracterizando o abandono da causa e impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da 

exeqüente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1210163 Nr: 8456-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSG, MESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:, THATIANE 

CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1210163

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Taynah Sabo 

Gomes, representada por sua mãe Maria Estela Silva Gomes, em desfavor 

de Patrício Sabo Padilha, todos devidamente qualificados nos autos.

Buscou o exequente o pagamento coercitivo dos alimentos que seu 

genitor se obrigou a fornecer, para o custeio de suas necessidades 

materiais cotidianas, pelo rito da constrição pessoal.

Em petição de fls. 38, a parte exequente, através de sua digna 

procuradora, informa que o débito alimentar fora totalmente quitado, 

postulando pela consequente extinção da presente ação.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, ante a comprovação de quitação integral da obrigação alimentar 

exequenda.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I. C.

 Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1043814 Nr: 43376-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVPBR, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1043814.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Danos Morais, proposta por Ana 

Vitoria Piveta Brandespim Rolon, representada por sua genitora Andressa 

Piveta, em face de Juan Carlos Brandespim Rolon, devidamente 

qualificados na inicial.

As partes realizaram um acordo nos autos, nos termos constantes das 

fls. 91/92, cujo objeto alcança a presente ação, pugnando por sua 

homologação.

O douto Ministério Público pugna pela homologação, às fls.100.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil.

As partes desistem do prazo recursal e, por isso, certifique-se o trânsito 

em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais de estilo, 

arquivando-se os autos.

 Notifique-se o digno Ministério Público.
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Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1123577 Nr: 20276-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVPBR, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FÁTIMA REFINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1123577.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Ana Vitoria 

Piveta Brandespim Rolon, representada por sua genitora Andressa Piveta, 

em face de Juan Carlos Brandespim Rolon, devidamente qualificados na 

inicial.

Às fls. 39, a autora, acompanhada de sua ilustre advogada, informa que, 

as partes se compuseram na ação de alimentos de código 1043814 e, 

postula pela extinção da presente ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

seu mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Notifique-se o digno Ministério Público.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160859 Nr: 36280-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSL, FDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1160859.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas e Alimentos, proposta por 

Pedro Lucas Benedito de Lacerda, em face de Alice Maria Santini Lacerda 

representada por sua genitora Sra. Flávia de Paula Santini, devidamente 

qualificados na inicial.

As partes realizaram acordo, nos termos constantes das fls. 28v/29, cujo 

objeto alcança a Ação de Regulamentação de Convivência e Alimentos, 

pugnando por sua homologação.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Ciência ao nobre Ministério Público.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1095638 Nr: 8686-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBDS, JLMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - 

OAB:21605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - 

OAB:21605

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para manifestar 

referente a cota ministerial de fls. 31 e certidão de fls. 38, dos autos, no 

prazo de 10(dez)dias, sob pena de extinçao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1007905 Nr: 26780-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, DYNAIR ALVES DE SOUZA - OAB:4902, NPJ - UNIRONDON 

- OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1007905

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda, proposta por Roberto de 

Souza Batista, em desfavor de Rosana dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 A presente ação tramita desde o ano de 2015 e, todas as tentativas de 

citação da parte requerida, foram infrutíferas.

O requerente fora devidamente intimado, através do Núcleo de 

Assistência Jurídicas da Unirondon e, este informou não ter conseguido 

manter contado com o assistido, postulando por sua intimação pessoal.

 O autor fora procurado, em seu endereço, declinado nos autos e, não 

fora encontrado (fls. 62,67).

Também fora realizada a intimação por edital (fls.70/71).

Observando-se a determinação contida no parágrafo único do art. 274 do 

CPC, tem-se que compete à parte atualizar seu endereço nos autos, 

presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial, 

quando esta não adota as providências de sua alçada.

A inércia e desídia do requerente culminaram na integral frustração do 

procedimento, impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu 

objetivo.

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

autora, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1041196 Nr: 42154-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARTINS DE BULHOES, ABDL, ROSALINA 

MARTINS DE BULHOES, ABDL, ALLAN BULHOES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Carlos Eduardo Oulices de Oliveira, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 
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aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 992556 Nr: 19669-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADS, JLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:13565/O, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - 

OAB:3847, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, 

UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos em que, à fl. 70, foi decretada 

a prisão civil do devedor.

A dívida foi protestada (fls. 115/117). O devedor possui saldo irrisório 

depositado em conta de FGTS (fl. 108).

Consta dos autos, ainda, que foram promovidas tentativas frustradas de 

prisão do devedor. No entanto, a parte exequente informa, às fls. 113/114, 

que ele continua a residir no mesmo endereço informado na inicial, porém, 

somente pode ser encontrado aos finais de semana.

Diante do exposto, em consonância com a cota do nobre Ministério 

Público, expeça-se o mandado de prisão no sistema BNMP/CNJ, nele 

consignando que o débito é o que consta do demonstrativo de fl. 94, bem 

como, observando que o executado somente poderá ser encontrado aos 

finais de semana.

Expeça-se ofício à Autoridade Policial competente, solicitando o 

cumprimento desta decisão, ressalvando que a custódia deverá ser 

cumprida no estabelecimento mais próximo da residência do executado ou 

no Centro de Ressocialização de Cuiabá (antiga Cadeia Pública do 

Carumbé), porém, separado dos demais presos comuns.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 736590 Nr: 33027-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOT, MARILCE CRISTINA DE OLIVEIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR MORAES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 100/103.

Promova-se a inclusão do mandado de prisão no sistema BNMP/CNJ, nele 

consignando que o débito é o que consta do demonstrativo de fl. 103.

Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada (CPC, art. 528, 

§3º).

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022938-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

G. D. D. D. S. (AUTOR(A))

ELIANE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

A. D. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINIL DUDA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 

DIAS AUTOS N.º 1022938-07.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARTE AUTORA: EDICARLO DA SILVA 

EXEQUENTES: G.D.D.S. E A.D.S. REPRESENTADOS POR SUA GENITORA 

ELIANE SILVA SOUZA CITANDO: DINIL DUDA DA SILVA, residente e 

domiciliado em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Em sentença transitada 

proferida por este Juízo, o Executado foi condenado a pagar em favor dos 

Exequentes a título de alimentos mensais, o montante de um salário mínimo 

vigente, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês. Apesar de ter 

conhecimento da decisão, não vem cumprido com sua obrigação, 

deixando os menores a viver com ajuda de familiares. DESPACHO: 

“Vistos. Este processo está em tramitação desde o dia 14.12.2016 e o 

requerido ainda não foi citado, apesar de inúmeras tentativas nesse 

sentido, conforme muito bem demonstrado nos autos. Por isso, defiro o 

requerimento constante de Id. 11438079, e determino a citação por edital 

para, querendo, oferecer resposta à ação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Se decorrido o prazo, não oferecer resposta, desde já nomeio Curador o 

responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIRONDON, que deverá, 

no momento próprio, ser intimado deste despacho para os devidos fins. 

Sem prejuízo do acima disposto, oficie-se à Delegacia Regional do 

Trabalho, solicitando informações se o requerido possui algum vinculo 

empregatício e, se positivo, nos informar o nome do empregado e 

endereço. Isso feito, independentemente de nova conclusão, oficie-se 

para efetuar o desconto da pensão no valor de um salário mínimo, e os 

depósitos em conta bancária que deverá estar informada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.” Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2018. 

Mirelli Silva Gestora Judiciária- Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024601-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. (ADVOGADO(A))

J. O. A. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA AFFI DA COSTA GOMES OAB - 651.433.371-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. O. A. (ADVOGADO(A))

R. F. D. A. (ADVOGADO(A))

M. R. B. (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1024601-20.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: J. O. A. 

D. C. B. Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 498, ed Village Salermo, 

apt. 101, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-435 Nome: SILVIA AFFI 

DA COSTA GOMES Endereço: RUA CORSINO AMARANTE, 498, ed. Village 

Salermo, apt. 101, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-435 PARTE 

REQUERIDA: Nome: MARCIO ROBERTO BRIANTI Endereço: AVENIDA SÃO 

SEBASTIÃO, 2105, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada(o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto a 

MANIFESTAÇÃO do requerido MARCIO ROBERTO BRIANTI. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036913-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA (ADVOGADO(A))

ENNY CAMARGO LINDEMAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOIR APARECIDO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036913-62.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ENNY 

CAMARGO LINDEMAN Endereço: RUA U-21, 138, C-3, JARDIM NOSSA 
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SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-726 PARTE 

REQUERIDA: Nome: NOIR APARECIDO PEREIRA Endereço: PROF SILVARIO 

R BECHAMANN, 2762, JD BOA ESPERANCA, SINOP - MT - CEP: 78553-873 

FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,31 de agosto de 2018. Marya Santana de 

Souza Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1111115 Nr: 15151-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDLGC, ESDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1095505 Nr: 8619-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAA, NDSAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE M.T. 

-CURADOR - OAB:, LARISSA ALEXANDRE REDES - OAB:OAB/MT 

19090, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 828246 Nr: 34102-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALICE DE BARROS ALVARENGA, VALTER PEDROSO 

DE ALVARENGA, EVANILDES HELENA ALVARENGA FERNANDES, 

EDILENE BENEDITA DE ALVARENGA CORREA, EUDETH APARECIDA 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORIVAL PEDROSO DE 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 957536 Nr: 3819-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DANELICHEN DE SOUZA PINTO, EDNA 

DANELICHEN DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DE SOUZA PINTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 740493 Nr: 37219-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRADC, DENISE DA SILVA ALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1155598 Nr: 34158-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDA, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 393260 Nr: 28552-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVS, RDVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1163890 Nr: 37498-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA ZANELLA MORAES 

- OAB:22076/MT-O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para informar conta 

bancaria para expedição do Alvara, no prazo de 05 dias, conforme 

determinado as fls. 272 verso.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022706-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. A. B. (ADVOGADO(A))

A. J. D. S. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. L. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1022706-24.2018.8.11.0041. AUTOR: ADEILSON JOSE DA SILVA DUARTE 

RÉU: NILSARA DE LIMA BATISTA Vistos, etc. Cuida – se de AÇÃO DE 

GUARDA c/c FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulada 

por ADEILSON JOSÉ DA SILVA DUARTE em face do menor J.P.B.D., 

representada por sua genitora NILSARA DE LIMA BATISTA. Requereu a 

tutela de urgência para que possa visitar o filho fora da residência da 

genitora aos sábados alternados das 13h30m às 18h30m. ofertou 

alimentos no valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais). É o breve. 

Decido. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 

do Código Civil, levando em consideração a idade do menor que está 

apenas com 11 (onze) meses de vida, conforme certidão de nascimento ID 

14361713, necessitando de fraudas e cuidados por se tratar de criança 

de tenra idade, aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos 

pais, e ainda que o requerente já vem pagando esse valor, arbitro alimento 

provisório no importe de 33,4% do salário mínimo, hoje correspondente a 

R$ 318,63 (trezentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), valor 

este que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a 

satisfação das necessidades mínimas do menor, que deverão ser 

depositados na conta a ser apresentada pela genitora. Em relação ao 

pedido liminar para realização de visitas ao menor pelo genitor, não 

obstante a idade da criança, entendo por bem permitir ao genitor que fique 

na companhia do filho em finais de semanas alternados, durante 3 horas 

no sábado e no domingo, inicialmente sem pernoitar. Designo audiência de 

tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

___09__/__11___/2018 às ___16___h___00__m. Cite-se a requerida, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Intime – se a 

requerida para que informe a conta para deposito da pensão alimentícia. 

Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1060529 Nr: 51265-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DARCISA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO ARAUJO FILHO, JANE 

LOPES ARAUJO SILVA, SÔNIA MARIA LOPES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3ª DEFENSORIA, DELCIO JULIO 

BENTO JUNIOR - OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Martins Silva - 

OAB:OAB/MT 166.619, Maura Lúcia Santiago - OAB:OAB/MT 47079

 Isto posto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL por sentença (art. 487, I, do CPC), 

para RECONHECER e DISSOLVER a união estável havida entre MARIA 

DARCISA DO AMARAL e o de cujus RAIMUNDO ARAUJO FILHO pelo 

período de 04.08.2011 a 04.08.2015 (04 anos), data do óbito (fls. 11), para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Cientifique-se o Ministério 

Público.Isento de custas, por ser beneficiário da assistência da justiça 

gratuita.Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir 

litígio.Transitado em julgado, certifique-se, remetendo os autos ao arquiva, 

observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1104614 Nr: 12389-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALMEIDA DE SOUZA, MICHEL MARCELY 

ALMEIDA DE SOUZA, WILLIAN ALMEIDA DE SOUZA, ANA PAULA SOUZA 

MATOS DE ALMEIDA, LOURISANDER ALMEIDA DE SOUZA, JACQUELINE 

ALMEIDA DE SOUZA, ANTONIA FRAZÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE URANILDO MORENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) Daniel Luiz Padilha e 
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Silva para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161524 Nr: 36581-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR NILO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA TEODORO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRISCILA TEODORO SANTANA, Filiação: 

Joana Silva Milgarefo e Jorivaldo Amaral Teodoro, data de nascimento: 

22/03/1984, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida, para se 

quiser, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código nº 1161524.Realizada a pesquisa 

junto ao Sistema Infoseg, verifica-se que o endereço informado não foi 

possível a citação conforme certidão de fls. 30-vl.Parecer do Ministério 

Público pela citação por edital às fls. 42.Assim sendo, cite-se a requerida, 

por edital, com as advertências dos artigos 334 e 344, do CPC, para, se 

quiser, contestar a ação, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não 

havendo contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada 

à revelia da requerida e, nos termos do artigo 72, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil, nomeio lhe curador Especial a Defensoria Pública, a 

quem se dará vista dos autos para os fins de direito.Após manifestação 

do Curador, ouça o representante do Ministério Público e concluso para 

deliberação.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 21 

de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185826 Nr: 45830-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ROMEU CARDOSO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR, ISABELA DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEONAS DE MENESES MOURA - 

OAB:17971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, TEONAS DE MENESES MOURA - OAB:17971

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ ROMEU CARDOSO PEREIRA, 

Filiação: Marcia Terezinha Cardoso Pereira e Alberto Romeu Pereira, 

brasileiro(a), solteiro(a), fotógrafo. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação pedido de concessão de direito de visita 

interposta por André Romeu Cardoso Pereira em face de Isabela Souza 

Rodrigues.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente o Autor, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877035 Nr: 14811-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMIRANDO TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARMIRANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 02068039907, Rg: 70168707, Filiação: Maria Rosa dos Santos e Jose 

Teixeira dos Santos, data de nascimento: 25/12/1976, brasileiro(a), natural 

de Goio-ere-PR, divorciado(a), apontador, Telefone 65-8419-6385. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Guarda Judicial c/c Antecipação de Tutela 

interposta por Armirando Teixeira dos Santos em desfavor de Edna da 

Silv.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 

de maio de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844904 Nr: 48688-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAILTON SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA DIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16.020, NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HAILTON SANTOS DA SILVA, Cpf: 

81549768115, Rg: 1134701-5, Filiação: Francisco Santos da Silva e 
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Teresa Andrade da Silva, data de nascimento: 20/08/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vigilante/fotocopiador, Telefone 

9624-6360. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação Revisional de Alimentos com Pedido de 

Antecipação de tutela interposta por Hailton Santos da Silva em face de 

Elisa Dias Nunes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 844904Consta no Relatório de 

Estudo Social que o Autor não possui mais interesse no prosseguimento 

do feito. (fls. 48/49 – verso)Desse modo, intime-se pessoalmente o Autor, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161018 Nr: 36355-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVM, LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIENE MARQUES DO BOMDESPACHO, 

Cpf: 00888708122, Rg: 1932519-3, Filiação: Aulina Marques, data de 

nascimento: 30/03/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 65-9921-3493. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III,NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de investigação de paternidade com pedido de 

alimentos provisórios e regulamentação de visitas interposta por Luciene 

Marques do Bomdespacho em face de Ronielson Marques.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Autora, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 

de maio de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383604 Nr: 19111-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON NAUEY TEIXEIRA RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHON NAUEY TEIXEIRA RODRIGUES DE 

JESUS, Filiação: Edna Teixeira dos Santos e Ney Rodrigues de Jesus, data 

de nascimento: 03/06/1998, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no ( art. 76, § 1º, I, do NCPC (art. 485, IV, do 

NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Edna Teixeira dos Santos em desfavor de Ney Rodrigues de Jesus.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

383604Analisando a certidão de fls. 17 verifico que o exequente já obteve 

maioridade civil. Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e 

determino a intimação pessoal da parte Autora, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, expeça-se edital a 

fim de intimar o autor para regularizar sua representação processual no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 

76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66883 Nr: 4451-94.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.G.A., C.C.A. DOS S., CLAUDETE MARIA DE ARAÚJO 

DE SANTOS, VICTÓRIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDETE MARIA DE ARAÚJO DE 

SANTOS, Cpf: 48258350153, Rg: 655.974, separado(a) judicialmente, 

vendedora. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da requerente, para regularizar sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

extinção do feito (art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Claudete Maria de Araújo Santos em face de Carlos José dos Santos.

Despacho/Decisão: Determino a intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção (art. 267, III, CPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 26 de 174



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896431 Nr: 27329-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODE MARIA DA SILVA ROCHA, PAMELLA NAYARA 

SILVA ROCHA, PHABLO RICARDO SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAMELLA NAYARA SILVA ROCHA, 

Filiação: Rode Maria da Silva Rocha e Oziel Silva Rocha, data de 

nascimento: 15/07/1994, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65 99757833 e 

atualmente em local incerto e não sabido PHABLO RICARDO SILVA 

ROCHA, Filiação: Rode Maria da Silva Rocha e Oziel Silva Rocha, data de 

nascimento: 10/04/1997, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das parte autoras, para darem 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do NCPC (art. 485, IV, do 

NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Litigioso interposta por Rode Maria da 

Silva Rocha em face de Oziel Silva Rocha.

Despacho/Decisão: Isto Posto, inexiste interesse processual a justificar o 

exame da questão submetida à apreciação, pelo que, declaro a ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, ante a perda do objeto da presente ação; e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 

485, incisos IV e VI, do Novo Código de Processo Civil. Por consequência, 

o feito continuará tramitando apenas com relação aos alimentos devidos a 

Senhora Pamella Nayara Silva Rocha e ao Senhor Phablo Ricardo Silva 

Rocha.Considerando a obtenção da maioridade civil da Senhora Pamella 

Nayara Silva Rocha e do Senhor Phablo Ricardo Silva Rocha declaro 

suspenso o trâmite processual e determino sejam intimados pessoalmente 

no endereço constante na exordial , para regularizar sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, 

IV, do NCPC).Não havendo localização, expeça-se edital nos termos do 

parágrafo anterior, pelo prazo legal mínimo. Por f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 04 de junho de 2.018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115931 Nr: 16996-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRS, CARLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SELESTINO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA, Cpf: 

04843163112, Rg: 2330446-4, Filiação: Lucilene Lourenço de Oliveira e 

Jose Carlos Gomes da Silva, data de nascimento: 12/11/1991, 

brasileiro(a), natural de Divino Laranjeiras-MG, solteiro(a), autonoma. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

interposta por Carla Cristina Oliveira Silva em face de Edvaldo Selestino de 

Amorim.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente o Autor, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030691 Nr: 37106-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFEF, GFEF, APARECIDA MARIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA 

DE CASTRO - OAB:18666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA MARIA DE FIGUEIREDO, Cpf: 

96046074134, Rg: 1165303-5, Filiação: Elza Maria de Figueiredo e Porcino 

de Figueiredo, data de nascimento: 29/02/1980, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), funcionaria publica, Telefone 9603-3842. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos c/c pedido de alimentos provisórios 

interposta por Aparecida Maria de Figueiredo em face de Gabriel de 

Figueiredo Filho.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente o Autor, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizado, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281828 Nr: 6653-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA SOUZA EL-HAGE, YAN EL-HAGE, CLAUDIA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO EL-HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): YAN EL-HAGE, Filiação: Claudia de 

Souza e Benedito Francisco El-hage, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO do requerente, para que regularize 

sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil (art. 485, IV, do NCPCP).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Claudia 

de Souza em desfavor de Benedito Francisco El-Hage.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

281828Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por 

YAN EL-HAGE e BARBARA SOUZA EL-HAGE, representados por sua 

genitora, Senhora CLAUDIA DE SOUZAN, em face de BENEDITO 

FRANCISCO EL-HAGE.Analisando os autos verifico que a ação tramita 

desde o ano de 2.007, tendo sido decretada a prisão do devedor às fls. 

110/111 e fls. 437/438.Nada obstante, o débito ainda persiste. De acordo 

com o art. 530 do Código de Processo Civil, “Não cumprida a obrigação, 

observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes”.Por consequência, 

converto o rito adotado inicialmente, para aquele previsto no art. 831 e 

seguintes do Código de Processo Civil. (expropriação).Revogo as 

decisões que decretaram a prisão civil do Executado. (fls. 110/111 e fls. 

437/438).Expeça-se ofício à Polinter e ao Comando Geral da Polícia 

Militar.Verifico que o Senhor Yan El-Hage e a Senhora Barbara Souza 

El-Hage obtiveram a maioridade civil. (fls. 30/31 dos autos de Código 

273404).Desse modo, declaro suspenso o trâmite processual e determino 

a intimação pessoal do Senhor Yan El-Hage e da Senhora Barbara Souza 

El-Hage, para que regularizem suas representações processuais no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 

1º, I, do Novo Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não 

havendo localização do credores, expeça-se edital nos termos do 

parágrafo anterior, pelo prazo legal mínimo. Por f im, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1121684 Nr: 19529-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296 OAB/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Impulsiono o feito para devolver o prazo, que é comum, à advogada do 

polo passivo, referente ao despacho de fl.493, devendo a mesma à partir 

dessa publicação, realizar, caso queira, somente carga rápida dos autos. 

Isso se deve ao fato de o polo ativo estava com os autos em carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 944242 Nr: 57006-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 944242

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por MARIA DE FATIMA PEREIRA 

em face de DINALVA GOMES.

Verifico que a Senhora Iasmin Gomes Pereira obteve a maioridade civil.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por MARIA DE FATIMA PEREIRA 

em face de Dinalva Gomes.

Verifico que a Senhora Iasmin Gomes Pereira obteve a maioridade civil, 

conforme documentação pessoal de fls. 19.

Evidente, pois, a perda do objeto.

Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA AÇÃO POR 

VERIFICAR A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (art. 485, IV, do 

C.P.C.), diante da obtenção maioridade civil.

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento de custas, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

(fls. 32).

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio.

Transitado em julgado, certifique-se, e, posteriormente, arquivem-se os 

autos, observando as cautelas necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1154908 Nr: 33886-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS, GDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1154908

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS ajuizada por 

GUILHERME DIAS SAMPAIO, menor representado por sua genitora, 

Senhora REGINA DIAS SAMPAIO, em face de FERNANDO RODRIGUES.

A regra no Código de Processo Civil é que se determina a competência no 

momento da propositura da ação. (art. 43, NCPC).

 Nada obstante, em se tratando de direitos envolvendo criança ou 

adolescente, o referido momento de fixação da competência sofre 

mitigações, porquanto os princípios da primazia ao melhor interesse da 

criança e o do juízo imediato prevalecem ao princípio da perpetuatio 

jurisdictionis.

 Desse modo, os autos devem ser remetidos à Comarca de Chapada dos 

Guimarães - MT, atual endereço do menor, conforme se verifica na petição 

(fls. 43) e quota ministerial. (fls. 45/45 – verso).

Assim, comungo com o parecer do Ministério Público e declaro este Juízo 

incompetente para o processamento da presente demanda, e, em virtude 

da competência determinada pelos princípios da primazia ao melhor 

interesse da menor e o do juízo imediato, determino que o presente feito 

seja remetido para a Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, com as 

nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1106156 Nr: 13034-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDCM, HCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1106156

Considerando a inércia do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de 

Cuiabá – UNIJURIS, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, para que 

proceda a defesa dos interesses da interditanda, nos termos do despacho 

de fls. 44.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para se manifestar em 

10 (dez) dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 167785 Nr: 17498-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSP, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Autos n.º 167785

Os autos encontram-se sentenciados (fls. 198/201), cuja certidão de 

trânsito em julgado está às fls. 211.

Os recibos dos valores devidos aos herdeiros estão acostados às fls. 

215/217 e fls. 230.

Considerando que não há outros bens a serem divididos, e que a 

prestação jurisdicional encontra-se efetivada; e, que se trata de 

arrolamento, onde não é possível discutir questões tributárias, conforme 

art. 662 do C.P.C. , arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 30 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 399668 Nr: 32537-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359 OAB/MT, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.113-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucynil Ribeiro Pereira - 

OAB:OAB/MT 4107, Marcelo Alexandre Costa - OAB:OAB/MT 16343

 Vistos, etc.

Autos n.º 399668

Na Sentença proferida às fls. 207/215 fora reconhecida a fraude na 

alienação materializada no contrato de compra e venda acostado às fls. 

66/69.

Desse modo, declaro nula a Escritura Pública de Compra e Venda entre 

Edson Reveles Pereira e Zulmira de Amorim Pereira e Saquiel Fabio da 

Silva Nascimento. (fls. 66/69).

Por consequência, determino seja expedido ofício ao 5.º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição da Comarca de Cuiabá – 

MT, para que seja averbada a partilha do imóvel indicado na Sentença (fls. 

214, segundo parágrafo) em nome das partes.

Em seguida, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863962 Nr: 4782-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBDCS, APDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 863962.

 Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de fls. 72, uma 

vez que o veiculo informado às fls. 56/59 não pertence ao executado, bem 

como às informações prestadas são dos autos n º 

3926-05.2008.811.0041, o qual determino desde já o desentranhamento 

dessas informações de fls. 56/59 para serem juntadas aos respectivos 

autos, certificando senhor gestor quanto ao ocorrido.

 Após, intime-se a requerente na pessoa do Defensor Público para se 

manifestar, por fim conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026627 Nr: 35114-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CREPALDI KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...) Assim sendo, rejeito a 

pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do CPC), 

verificando nas informações prestadas pelos bancos de que o de cujus 

não possui saldo positivo. Transitado em julgado certifique – se e arquive 

– se, procedendo – se as devidas baixas e anotações.

 P.I.C....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1059055 Nr: 50538-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE PEDIDO INICIAL por sentença, 

autos 962834 (art. 487, I do CPC), DETERMINO A GUARDA compartilhada 

da menor MARIANA FELIX NEVES aos pais PAULO PEREIRA NEVES e 

EUGÊNIA FELIX DA SILVA, devendo o menor continuar residindo com o 

genitor, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Posto isto, 
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CONFIRMO A LIMINAR e consolido a posse da criança com a parte 

Requerente, e, por consequência, acolho o pedido inicial (art. 487, I, CPC), 

extinguindo a presente ação, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.ACOLHO O PEDIDO INICIAL por sentença, com relação aos autos 

de código 1059055 (art. 487, I do CPC), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. E FIXO às visitas a serem realizadas pela genitora a filha, 

deverá ser em finais de semanas alternados, devendo a genitora pegar a 

filha no sábado às 08h00min da manhã e devolver no domingo às 

18h00min. Nas festividades de final de ano, passará, alternadamente, o 

natal com o pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se no ano seguinte; 

nos dias em que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se 

comemora o dia das mães, com a mãe. Aniversário do pai com o pai e da 

mãe com a mãe.As férias a menor passará a primeira metade com a 

genitora e a segunda metade com o genitor, invertendo – se o ano 

seguinte. Confirmo a liminar de fls. 53/54, dos autos sob o código 

1059055. Expeça – se termo de guarda compartilhada. Cientifique-se o 

Ministério Público.Isento de custas e condenação em verba honorária, pois 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes. Com 

relação aos honorários advocatícios, cada um arcará com o as 

respectivas verbas dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 

do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Transitado em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 962834 Nr: 6032-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE PEDIDO INICIAL por sentença, 

autos 962834 (art. 487, I do CPC), DETERMINO A GUARDA compartilhada 

da menor MARIANA FELIX NEVES aos pais PAULO PEREIRA NEVES e 

EUGÊNIA FELIX DA SILVA, devendo o menor continuar residindo com o 

genitor, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Posto isto, 

CONFIRMO A LIMINAR e consolido a posse da criança com a parte 

Requerente, e, por consequência, acolho o pedido inicial (art. 487, I, CPC), 

extinguindo a presente ação, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.ACOLHO O PEDIDO INICIAL por sentença, com relação aos autos 

de código 1059055 (art. 487, I do CPC), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. E FIXO às visitas a serem realizadas pela genitora a filha, 

deverá ser em finais de semanas alternados, devendo a genitora pegar a 

filha no sábado às 08h00min da manhã e devolver no domingo às 

18h00min. Nas festividades de final de ano, passará, alternadamente, o 

natal com o pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se no ano seguinte; 

nos dias em que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se 

comemora o dia das mães, com a mãe. Aniversário do pai com o pai e da 

mãe com a mãe.As férias a menor passará a primeira metade com a 

genitora e a segunda metade com o genitor, invertendo – se o ano 

seguinte. Confirmo a liminar de fls. 53/54, dos autos sob o código 

1059055. Expeça – se termo de guarda compartilhada. Cientifique-se o 

Ministério Público.Isento de custas e condenação em verba honorária, pois 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes. Com 

relação aos honorários advocatícios, cada um arcará com o as 

respectivas verbas dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 

do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Transitado em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1117009 Nr: 17471-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladário Silva Borges Filho - 

OAB:OABMT8104

 Vistos, etc.

Autos n.º 1117009

Analisando os relatórios de estudos psicossociais (fls. 50/52 – verso e 

fls. 83/85) é possível constatar que o menor “(...) se expressou 

positivamente em relação à figura do genitor e dos avós paternos, com os 

quais pretende manter o vínculo, em momentos de visitas. (...)” (fls. 51 – 

verso, último parágrafo).

Ainda, às fls. 52, primeiro parágrafo, ficou consignado que:

[...]

A requerente demonstrou em entrevista que não se opõe às visitas do 

filho ao pai, pelo contrário, entende que a criança deva manter essa 

proximidade e convívio com o genitor, e que este deva ser mais 

participativo no cotidiano do filho. Sendo favorável à guarda 

compartilhada, principalmente por esse motivo, pois dessa forma, o pai 

poderá estar mais presente, principalmente em relação à educação do 

menor. Pretende que seja fixada moradia do filho junto ao lar materno.

 [...]

Em relação ao requerido, ficou esclarecido que ele “(...) possui condições 

satisfatórias, para nos dias de visitas, proporcionar total integração da 

criança no ambiente doméstico e com os familiares paternos que residem 

nesta cidade (...)”. (fls. 84, item “V”).

 Ainda, a avaliação psicossocial observou (fls. 84, item “IV”):

[...] a existência de uma possível alienação parental, que está sendo 

instaurada possivelmente de forma imperceptível pela requerente. Existiu 

um provável comportamento dela, relatado pelo requerido e comprovado 

através de um vídeo, que juntamos aos autos, que alertamos ser uma 

tentativa de desmoralização do requerido, perante o filho. Atitude que 

poderá fazer a criança sentir-se humilhada, irritada, insegura e infeliz. 

Esse possível episódio, precisa ser melhor avaliado junto a criança e a 

mãe, para uma intervenção mais eficaz.

 [...]

Entendo que a guarda deve, por ora, ser a guarda compartilhada.

Neste caso, o Conselho Nacional de Justiça recomenta que os Juízes das 

Varas de Família observem o disposto na Lei nº 13.058/2014, vejamos 

recomendação nº 25 de 22 de agosto de 2016, artigo 1°:

“(...) Art.1º. Recomendar aos Juízes das Varas de Família que, ao 

decidirem sobre a guarda dos filhos, nas ações de separação, de 

divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar, quando 

não houver acordo entre ascendentes, considerem a guarda 

compartilhada como regra, segundo prevê o § 2º do rt. 1.584 do Código 

Civil (...)”.

 Pois bem, a guarda compartilhada foi devidamente regulamentada pela Lei 

n.º 13.058/2014, sendo que o tempo de convívio com o filho deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses do filho, conforme artigo 1.583 

do Código Civil, in verbis:

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela 

Lei nº 11.698, de 2008).

§ 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 

genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 

compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 

deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008).

§ 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos: (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014)

§ 3ºNa guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos 

filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014).

A jurisprudência do STJ e Tribunais tem decidido pela guarda 

compartilhada em proteção ao melhor interesse do menor. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. 

NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. 

POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do 

melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a 

realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas 
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divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A guarda 

compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre 

pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, 

concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam 

usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. 

3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o 

ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das 

diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a 

aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de 

ausência de consenso. 4. A inviabilidade da guarda compartilhada, por 

ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade 

inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao 

escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A 

imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 

convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 

consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 

nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda 

compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - 

sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial 

provido.

(STJ - REsp: 1428596 RS 2013/0376172-9, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 

atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 

dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 

caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 

inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 

algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 

guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 

regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 

fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de 

Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015).

(TJ-RS - AI: 70064723307 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data 

de Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/07/2015)

Posto isto, visando o melhor interesse do menor, determino que a guarda 

do infante seja compartilhada entre os pais, devendo continuar residindo 

com a genitora.

Quanto às visitas a serem realizadas pelo genitor, será realizada em finais 

de semanas alternados, devendo o genitor pegar o filho na sexta-feira às 

18:00 horas e devolver no domingo às 18:00 horas.

Nas festividades de final de ano, passará, alternadamente, o natal com o 

pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se no ano seguinte; nos dias em 

que se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o 

dia das mães, com a mãe.

Nas férias o menor passará a primeira metade com o genitor e a segunda 

metade com a genitora, invertendo – se o ano seguinte.

 ADVIRTO os Srs. RODRIGO SILVA PINTO RAMIRES e LUANY VIEIRA 

MASSON quanto à alienação parental, que no Brasil foi editada, em 26 de 

agosto de 2010, sob o nº 12.318., que tem por finalidade proteger a 

criança das possíveis vinganças entre os genitores.

No site do Tribunal de Justiça deste estado (http://www.tjmt.jus.br) 

encontra-se a cartilha referente ao assunto, sendo de extrema 

importância colacionar alguns conceitos aos genitores do menor.

Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

A Alienação Parental é uma forma de abuso psicológico que, se 

caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por um genitor (na 

maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de transformar a 

consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, dificultar ou 

destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado alienado, sem que 

existam motivos reais que justifiquem essa condição. Porém, não são 

apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer parente ou outro 

adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela criança ou 

adolescente.

Formas de alienação

São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim 

declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 

com auxílio de terceiros:

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 

exercício da paternidade ou maternidade.

II - dificultar o exercício da autoridade parental.

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar.

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 

sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações 

de endereço.

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou 

contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança 

ou adolescente.

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 

dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, 

com familiares deste ou com avós.

E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de alienação 

parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou 

adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz:

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;

III - estipular multa ao alienador;

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 

inversão;

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.

Assim, advirto aos genitores quanto à alienação parental e suas 

consequências, intimando-os desta decisão, bem como para que cumpram 

com as visitas, vez que o interesse do menor deverá prevalecer diante 

das dificuldades dos genitores em se relacionar.

Considerando que as partes não pretendem produzir provas em audiência, 

dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740473 Nr: 37188-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE ARRUDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO HENRIQUE DE 

FIGUEIREDO, ESPOLIO DE HELEN MECCHI DE ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO 

DE ARRUDA - OAB:9423 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 5 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1037817 Nr: 40490-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA ROSÂNGELA SANTANA CARDOSO, ELICAR 

MATOS DA SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 Vistos etc.

Intima-se a inventariante Catia Moema de Almeida Orro para manifestar em 
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relação a petição de fls. 74/88, nos termos do art. 623 do Código de 

Processo Civil

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007883-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (EXEQUENTE)

C. L. H. G. (ADVOGADO(A))

K. P. D. S. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007883-79.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13831658 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista o decurso do prazo para a 

satisfação integral do débito pelo executado, ID.11215389, manifeste-se a 

representante legal da exequente, no prazo de 05( cinco) dias, sob pena 

de extinção pelo pagamento. Decorrido o lapso assinalado, conclusos 

para deliberação." Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016875-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. G. (AUTOR(A))

K. D. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. G. (RÉU)

A. D. N. G. (RÉU)

J. D. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Apelação de ID 15027607 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida/apelada a fim de, querendo e no prazo legal, oferecer 

contrarrazões ao recurso. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032668-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. D. O. (AUTOR(A))

P. D. O. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032668-08.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15105896, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 31 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008392-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. R. (ADVOGADO(A))

J. R. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15091036, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014477-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. G. D. C. J. (ADVOGADO(A))

M. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. S. (ADVOGADO(A))

C. W. D. O. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 15083813 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1172606 Nr: 41124-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B, VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de CARLOS ROBERTO 

LEON LEITE, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1.782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis.Por conseguinte, NOMEIO a Srª. ARLETE TEREZINHA LEON 

LEITE, esposa do interditado, como sua CURADORA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir o interditado (requerido) nos atos 

negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), bem como de promover tratamento de saúde adequado, 

observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código 

Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do 

interdito e da curadora, do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141403 Nr: 25745-71.2003.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MSRD, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 775/2003 (Cód. 141403)

VISTOS, ETC.

Acolho a pretensão de fls.60/62 e, por conseguinte, expeça-se ofício ao 

órgão empregador do Sr. Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, para que se 

proceda com o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, na 

mesma data dos vencimentos, no percentual de 15% (quinze pontos 

percentuais) dos rendimentos líquidos deste, a ser depositado na conta de 

titularidade de João Gabriel de Ceni Diogo, a saber, conta nº108223-x, 

agência nº 1216-5, do Banco do Brasil.

Por oportuno, deverá constar no ofício que, não se trata de novo desconto 

de pensão alimentícia, mas apenas de fato novo, apenas a conta para 

depósito de metade do valor da pensão alimentícia, que já vem sendo 

descontada do alimentante.

Após, cumprida a determinação supra, remetam-se os autos ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 424664 Nr: 8516-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ANTONIA DIAS SPOSITO, LUIZ DE ARAÚJO 

LOUREIRO SPOSITO, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, ADRIANA DIAS 

VIEIRA, FABIANO DIAS VIEIRA, ROSANA DIAS DUARTE, MARCELO DIAS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, MONNY V. VENICIA AGUIAR SILVA - OAB:OAB/MT 6.976, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8516-54.2010 (Cód. 424664)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, apesar dos esforços desta magistrada na tentativa de 

localização, nos autos deste processo, do instrumento procuratório 

eventualmente outorgado pela inventariante, não obtive êxito, razão pela 

qual determino seja acostado ao feito, no prazo de 10 dias, o alusivo 

mandato, sob as penas da lei.

Cumprida a determinação supra, concedo o prazo de 30 dias para a 

inventariante retificar as primeiras declarações, na forma assinalada no 

julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de fls. 607/612.

 Outrossim, considerando a pretensão de esclarecimento vindicado às fls. 

601 e 614/615, manifeste-se a inventariante no mesmo prazo suso.

Ainda, defiro a pretensão de fls. 603/604, devendo o Sr. Gestor expedir o 

necessário para o seu atendimento.

 Em tempo, diante do pedido de fls. 620/622, determino a intimação da 

herdeira Márcia para fins de manifestação, por ser a única dissidente nos 

autos.

Por fim, acaso não implementado o disposto no primeiro parágrafo desta 

decisão, conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1207280 Nr: 7533-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAM, VANESSA DE JESUS ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL SALGADO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a manifestação do executado nas fls. 74/77, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009755-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLC ASSESSORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

FABIO MATHEUS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do RENAULT 

SANDERO STEPWAY de Placa OBB5085, ano 2012, RENAVAM 

00475172256 e CHASSI 93YBSR8VKCJ379860, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017911-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINE MARTINS ROCHA DE SOUZA (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 
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Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036472-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSIMEIRE PINTO DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA (ADVOGADO(A))

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil 

e confirmando a liminar anteriormente indeferida. Encaminhe-se cópia 

desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, 

da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027871-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE RAPOSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo Chevrolet ONIX, ano 

2016, modelo 2017, Cor Cinza, chassi 9BGK54BU0HG116058 RENAVAM 

01098455115, placa QBU 4564, de propriedade do Impetrante, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento 

caso haja outras pendências administrativas, tais como, IPVA, 

Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. (assinado eletronicamente) LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027904-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDES DA FONSECA CARVALHO (IMPETRANTE)

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo Chevrolet ONIX, ano 

2016, modelo 2017, Cor Cinza, chassi 9BGK54BU0HG116058 RENAVAM 

01098455115, placa QBU 4564, de propriedade do Impetrante, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento 

caso haja outras pendências administrativas, tais como, IPVA, 

Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. (assinado eletronicamente) LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027357-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIBER TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - GFMEP (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora reative a inscrição estadual da 

impetrante, desde que suspensão tenha ocorrida pela ausência de Laudo 

de vistoria. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Luís Aparecido Bortolussi 
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Júnior Juiz de Direito em substituição legal"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028290-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSPECENTRO INSPECAO VEICULAR EIRELI - ME (IMPETRANTE)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Normas da Receita Pública da Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028290-72.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: INSPECENTRO INSPECAO 

VEICULAR EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA 

PUBLICA DA SEFAZ MT, SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos 

dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, determinou a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) LUÍS APARECIDO 

BORTOLUSSI JUNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027757-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MADEIRAS IANKOSKI EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO DA 

SEFAZ (IMPETRADO)

Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora reative a inscrição estadual da 

impetrante, bem como reabra o prazo de 02 dias para que contribuinte 

junte todos os documentos descritos na Intimação de id. 14941669 - Pág. 

2, sob pena de responder pelo crime de desobediência . Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência, se necessário em regime de plantão. Cuiabá/MT, 30 de agosto 

de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz 

de Direito em substituição legal"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027913-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GASQUES BORDONE (IMPETRANTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DIAS (IMPETRANTE)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

FLORINDO JOSE GONCALVES (IMPETRANTE)

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

EDNEY DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027913-04.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: SIDNEY GASQUES BORDONE, 

ERIVELTO DA SILVA GASQUES, FLORINDO JOSE GONCALVES, EDNEY 

DA SILVA GASQUES, CLAUDINEI DA SILVA GASQUES, CARLOS 

ALBERTO DIAS IMPETRADO: GER Vistos etc. Considerando a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso, mormente a indicação da autoridade coatora indicada 

como litisconsórcio passivo, determino que a parte autora seja intimada 

para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) 

Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028334-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento de 2018 do veículo 

HYUNDAI/TUCSON GLSB, ano/modelo 2010/2011, de propriedade da 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

30 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de direito em substituição"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028357-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIA INHEGUES DE ALENCAR (IMPETRANTE)

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO CEBRASPE 

(IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT. 
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comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013201-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013201-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IVONETE DA SILVA COSTA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Considerando a redistribuição da presente ação para esta unidade 

judiciária, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021744-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EDEZIO DA GUIA FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028342-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ROSA DE ABREU BEZERRA (AUTOR(A))

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028342-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TALITA ROSA DE ABREU 

BEZERRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ante a ausência 

de preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da 

gratuidade judiciária, INDEFIRO a gratuidade da justiça à requerente. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

(art. 290, CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028481-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DOS SANTOS LINO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028481-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AUREA DOS SANTOS LINO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054358 Nr: 48517-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JUNIOR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando os retorno dos autos da instancia superior, na forma do art 

162° §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887200 Nr: 21389-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARLETTE PAULA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036061 Nr: 39608-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74790 Nr: 5589-72.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO VALÉRIO POUSO DE MESQUITA, MUSSOLINA 

ITÁLIA SCHIFFINO, MARIA BEATRIZ GONÇALVES RIBEIRO, MARIA JOSÉ 

SOARES GOTTSFRITZ, EREMITA MORAES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, RUBI FACHIN - 

OAB:3799

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717699 Nr: 11574-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA AMÉLIA DE GUIMARÃES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOT - 

OAB:10.171, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886044 Nr: 20547-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VIEIRA MACHADOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057706 Nr: 49865-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311470 Nr: 11253-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1311854 Nr: 11365-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020681 Nr: 32267-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINDY ANAÍNA SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando as partes para, querendo, especificar as 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1296502 Nr: 7305-02.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes para, querendo, especificar as 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945365 Nr: 57624-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO APARECIDO SILVA, IVETE CEVALHOS 

SOARES, OLINDA BRITO LEAO TORRES, ROSALIA CASARIN, VERA 

HIROKO OKAZAKI VIEIRA, WEILY TORO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978219 Nr: 13157-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.936/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054338 Nr: 48505-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RODRIGUES BENEVIDES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 957059 Nr: 3583-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, SECRETARIA DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Certifico que, ao analisar os presentes autos, constatei que o patrono da 

impetrada FUNCAB não foi intimado para apresentar contrarrazões. Posto 

isto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte impetrada 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867318 Nr: 7427-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO HENRIQUE DE PAULA 

FERREIRA - OAB:11354 MT, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a parte requerida, mesmo intimada, não apresentou 

contestação no prazo legal. Em atenção ao despacho de fls. 162, intimo a 

parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 860989 Nr: 2499-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEREIRA DE LIMA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LOPES DE SOUSA - 

OAB:MAT. 1706926, PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor da expert 

nomeada na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 372541 Nr: 9035-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CONSTANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1024484 Nr: 34088-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE TORRES OLIVEIRA, FLAVIO PEREIRA 

CRUZ, SIDNÉA MARTINS DE MENEZES, GIOVANA MARIA DO 

NASCIMENTO, LUZIA ROCHA SILVA VICENTIN, MAIRA REGINA SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1024484 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1270762 Nr: 27930-91.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM CAVALCANTE VITORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1270762 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053899 Nr: 48291-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA DE ALMEIDA E ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 .Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e 

II).Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 
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artigo 473, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º).Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061050 Nr: 51453-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Autos n.º 1061050 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 854715 Nr: 57238-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BENJAMIN BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OABMT4978

 Autos n.º 854715 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, notadamente ante a ausência do cumprimento 

integral do comando judicial de fl. 92 pela parte requerida.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 804626 Nr: 11087-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANELINE MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE CONCEIÇÃO DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 804626 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 368737 Nr: 6161-08.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MACIEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 368737 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, nomeio em substituição a perita 

anteriormente designada a Médica do Trabalho Cristina Teodoro de Melo 

Mendo, com endereço profissional na Travessa Zé Edilberto Grige, 75 – 

Goiabeiras - Cuiabá-MT, tel.:  (65) 9989-2604 e e-mail : 

krismel@terra.com.br, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso.

No mais, prossiga-se no cumprimento ao comando judicial de fls. 94/95.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 726956 Nr: 22795-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO - OAB:12.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 726956 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857231 Nr: 59471-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:019032 OAB/DF, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 857231 – Cautelar

 Vistos etc.

Autorizo o levantamento do montante depositado na espécie (fl. 39) em 

favor do requerente, mediante a expedição do competente alvará.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871537 Nr: 10706-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR LUIZ, THAIZE DA SILVA CAMARGO, 

TERESINHA BORGES DA SILVA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS 

SOUZA, ELAINE PERTELI, ADRIANA APARECIDA PAVARIN, OLDONIRA 

VALCACIO DE MENEZES APOLINARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 871537 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 977357 Nr: 12754-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA, BENJAMIN DE 

ALMEIDA, JULIANA PEREIRA DE ARRUDA, RODRIGO DANIEL GUERINI, 

ELZITA ANTUNES DA SILVA, JEFERSON ALESSANDRO GARCIA, 

VAGNER PEREIRA DOS REIS, UANDERLEY BENEDITO DA COSTA, 

SEBASTIÃO DOS SANTOS LEMOS, SIDNEY GODINHO DA SILVEIRA, 

VALDINEI ALBINO DE CARVALHO, VIRGINIA LUCIA GONSALVES 

CREMASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 977357 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799553 Nr: 5979-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NUNES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 799553 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando a decisão proferida em Superior Instancia (fls. 138/143), 

determino a realização da perícia postulada pela parte autora (fl. 149) e, 

para tanto, nomeio a empresa Hismet - Higiene - Segurança e Medicina do 

Trabalho, com sede na Av. General Mello nº 227 - CEP: 78015-300 - Dom 

Aquino (centro) - Cuiabá – MT Fone/Fax: (65) 3321-7051. FILIAL Rua J, 

Quadra APO, lotes 25, 26, 27. - CEP: 78.098-410 – Distrito Industrial - 

Cuiabá, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Consigno que, neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem 

ônus, uma vez que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 48), 

verba que deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos 

meios legais, mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na 

CNGC/MT.

Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394014 Nr: 29380-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZ NAPOLEÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA S. ROSA - 

OAB:17.857, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 394014 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 876790 Nr: 14643-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CERÁVOLO BUENO MARTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 876790 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406241 Nr: 38443-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH SOUZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Autos n.º 406241 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714496 Nr: 9214-26.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 714496 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859542 Nr: 1372-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 859542 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 805972 Nr: 12443-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELIO ROGERS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para determinar que seja 

respeitada a ordem de preferência na lotação do requerente, segundo a 

classificação obtida no curso de formação de oficiais (62º lugar).Isento de 

custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.As 

decisões ilíquidas contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão 

sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código de 

Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920022 Nr: 43460-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS BONASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECREARIA 

ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Autos n.º 920022 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a cota ministerial de fl. 548, bem como, sobre os 

petitórios de fls. 549/559.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 897893 Nr: 28210-67.2014.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 41 de 174



 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BENEDITO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, sem resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 485, inciso VI do 

CPC.Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843304 Nr: 47231-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOADE - ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTEs, 

OF. ADM. E ESPECIAL. ATIVOS e INATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, por consequência, revogo a tutela de 

urgência anteriormente deferida.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 790457 Nr: 44505-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAYDE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso do prazo do petitório de fl. 109, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco), apresentar cálculos atualizados.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375712 Nr: 11844-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DIAS FERREIRA, ANA LÚCIA GOMES DE 

SOUZA, ANA MARIA DA SILVA PEREIRA, ANA LUZIA GOMES PEREIRA, 

ANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ANA MARIA CORREA FONSECA, 

ESPÓLIO: ANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO, ANA RÚBIA RIBEIRO 

CARDOSO, ANA MARIA NAZÁRIO, ANADIR LUIZA DE SOUZA SILVA, 

ANA MARIA DE OLIVEIRA LOPES, ANABEL DUARTE PINHEIRO, ANA 

SIQUEIRA BORGES, ANA PATROCINIO DA CONCEIÇÃO, SINTEP - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, ANADIR 

VIRGINIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Autos n.º 375712 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, DETERMINO a expedição dos competentes 

RPV´s de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM, observando o valor 

individualizado de cada credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011140-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011140-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FABIO DE ALMEIDA FERREIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Considerando a redistribuição da presente ação para esta unidade 

judiciária, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026214-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DOS SANTOS BRAGA (AUTOR(A))

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015518-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARLANDA FREIRE ARAGAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005997-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)
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SOELITA DAYANE MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILIO DA SILVA LARA (AUTOR(A))

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016452-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ICARO CARVALHO FRAGA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004150-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARILZA SANTANA PARDI (AUTOR(A))

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007818-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015715-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA GUEDES ALVES (IMPETRANTE)

VANESSA TORRES GUEDES (ADVOGADO(A))

GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte Impetrante. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028666-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS (ADVOGADO(A))

IZABEL RICARDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas NTX 0723, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028108-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 43 de 174



parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial retificando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atribuído à causa, bem como para 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento, nos termos 

do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028123-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA RIBEIRO (IMPETRANTE)

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Credenciamento CRISTIANO SCHMIDEL (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Ex 

positis, CONCEDO A LIMINAR almejada, para o fim determinar ao Impetrado 

que possibilite ao Impetrante a sua renovação de credenciamento de 

despachante junto ao DETRAN-MT. Expeça-se mandado. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028665-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

FERNANDA MARQUES NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR GERAL DO ISSQN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos e etc. Analisando os autos, verifico que a advogada, 

Dra. Fernanda Marques Nunes - que assinou a petição inicial - não juntou 

qualquer documento necessário à comprovação de sua representação, 

embora tenha informado que a procuração encontrava-se anexa. Vale 

anotar que a inicial (nome digitado) e documento Id. 15072189 referem-se 

à Sra. Fernanda Nunes Rocco, demonstrando clara distinção de 

identidade. Desta forma, intime-se a Requerente para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexando documento constitutivo, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028441-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA (REQUERENTE)

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028124-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO DEPTO EST DE TRANS EST MT 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com supedâneo na Lei 

12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, pelo SINDICATO DOS 

EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na 

exordial. Registro inicialmente que, o mandado de segurança coletivo, na 

esteira do mandado de segurança individual, é uma das maiores garantias 

criadas pelo Direito para proteger um grupo de cidadãos da prepotência do 

Estado e, por consequência, uma forma de ação de controle dos atos 

administrativos abusivos. Destarte, em observância ao art. 22, §2º da Lei 

12.016/2009, determino a intimação da autoridade Impetrada para, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se acerca do teor do 

pedido liminar. Vindo a manifestação, junte-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Expeça-se o mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028330-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO POSSATTO (IMPETRANTE)

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028092-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AMILCE ANGELA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Conforme se depreende da inicial, determino a 

redistribuição do feito, por dependência ao processo de n. 

1028936-19.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879978 Nr: 16743-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT, 

THIAGO SILVA FERREIRA - OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016138 Nr: 30196-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSUELO DE FÁTIMA LIMA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379754 Nr: 16092-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA CAETANA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA 

GREGÓRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742405 Nr: 39294-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE CONTINI MORGENSTERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850342 Nr: 53413-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA AGOSTINI MACHADO, MÁRCIA 

APARECIDA AGOSTINI NEVES, MARLI CEBALLOS ALBANEZ, VILMA 

PRUDENTE DE MORAIS, FERNANDA DA SILVA E SOUZA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016140 Nr: 30198-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZETE MALHEIROS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, MARILCI DE SOUZA COSTA 

E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959706 Nr: 4668-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDETE MENDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014555 Nr: 29544-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFACIO MINAS NOVAS, MARIA AMANCIA DA 

SILVA, IRENE MAURICIA DE CAMPOS BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 823238 Nr: 29349-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA CARMEM SCHMIDT CANABARRO, LIDIA IZABEL 

STEINBACH GONÇALVES, VERA LUCIA PAULATTI, SUELI FRANCISCO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046954 Nr: 44849-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA, DEONTINO PINHEIRO 

DA SILVA, MARGARETH VERGÍLIA SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863876 Nr: 4705-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY DARC DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165743 Nr: 38270-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACARI AMARILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FRANCISCA APARECIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO PARÁ - OAB:PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA T. DA C. 

DINIZ - OAB:4481

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 721295 Nr: 16793-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES 

- OAB:8661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual já foi realizada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários sucumbenciais 

em favor do Patrono da causa, entretanto, pelo que depreende dos autos, 

até a presente data não houve pagamento.

O Patrono da causa relata que, embora realizada expedição do RPV à fl. 

180 em 17/06/2016, até a presente data não houve qualquer realização de 

pagamento, pugnando, portanto, pelo bloqueio do numerário das contas do 

Executado.

O Executado manifesta pela expedição de uma nova Requisição de 

Pequeno Valor, atualizada, nos moldes do Provimento n. 11-2017-CM, às 

fls. 195/196.

Pois bem.

Em análise às circunstâncias, vejo necessária atualização do valor do 

RPV que, por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez decorrido o 

prazo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor, a secretaria do 

juízo certificará a não juntada de comprovante de pagamento 

encaminhando os cálculos de liquidação e a certidão ao Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP para proceder com a apuração de mora. 

(art. 5°, §§ 5° e 6° do mencionado provimento).

 Desta forma, certifique-se quanto a juntada de comprovante de 

pagamento nos autos.

 Após, determino a remessa ao DAP para apuração de mora, seguindo os 

termos do provimento n. 11/2017-CM.

Retornando os cálculos, determino que seja renovado o Ofício de fl. 180, 

estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo Executado 

dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas suas 

contas bancárias.

Consigno ainda que a expedição do novo Rpv observará às informações 

bancárias juntadas às fls. 186/187.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 379135 Nr: 14892-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por LUZINETE MENDES 

DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, onde o Executado foi condenado à diferença decorrente 

da não aplicação do índice IRSM no percentual de 39,67%, conforme 

sentença de fl. 112.

Com o retorno dos autos da Contadoria Judicial, esta pugna por 

autorização para realizar os cálculos se utilizando do salário mínimo, uma 

vez que até mesmo a Autarquia não conseguiu realizá-lo, não restando 

alternativa.

Desta forma, devolvam-se os autos à Contadoria Judicial autorizando esta 

a realizar o calculo de liquidação de sentença se utilizando do salário 

mínimo.

Após, a Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1024778 Nr: 34182-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FRANCISCO PINO, THERESA DE JESUS 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao recolhimento das custas processuais, ante a 

revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1092999 Nr: 7505-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA 

GRANDE - MT, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:V. GRANDE

 Vistos, etc.

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos termos dos 

artigos 348 e 349 do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 873932 Nr: 12576-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA LOPES DE LIMA FARIA, MARIA APARECIDA 

PROCOPIO SILVEIRA, MIRIAN ALVES NOGUEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA CRISTINA ARTICO - 

OAB:17.432/B, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 70/74, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Acórdão de fls. 140/152. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 980893 Nr: 14524-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILONE MARIA POLESE COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Fachin - OAB:3799 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 177/180, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 249/261. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 378036 Nr: 14136-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVALDA LEMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 918792 Nr: 42594-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIENE ROSA PIRES AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 855220 Nr: 57693-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA HELOIZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 946135 Nr: 58090-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831533 Nr: 37203-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

O Município de Cuiabá apresentou Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença ante os cálculos apresentados pelos Exequentes.

A controvérsia da demanda reside, também, em relação ao “quantum 

debeatur”. Destarte, para o seu deslinde, entendo necessária a 

elaboração de cálculos.

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, 

anotando que a atualização monetária e a compensação da mora deverão 

ser moduladas nos seguintes termos:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1051243 Nr: 47040-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CORREA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1060536 Nr: 51268-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORICINA DAS GRAÇAS RIBEIRO QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919320 Nr: 42982-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA AGRIPINA BOTELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 741710 Nr: 38552-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA DA PAZ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por IGREJA BATISTA DA 

PAZ DE CUIABÁ- IBPAZ em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para 

cumprimento de sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.

O Exequente apresenta demonstrativo discriminado dos cálculos com 

aplicação, por analogia do art. 26 do Decreto Estadual n° 1.977/00, de 

multa de 100% do valor do imposto, todavia, não existe qualquer previsão 

imposta na sentença para ser incluída a presente multa no cumprimento de 

sentença, de modo que não há de ser considerada.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 
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da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados pelo 

Exequente às fls. 202/220, em favor do Exequente e Patrono da causa.

Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do 

cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização a partir junho de 2017, usando o último valor atualizado, qual 

seja o valor encontrado às fls. 202/220, observando que deverá ser 

desconsiderada a multa de 100% do imposto que tiver sido incluída pelos 

enxequetes, bem como que se observará o seguinte:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Após, intimem-se as Partes para manifestarem acerca da atualização.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se a 

requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em 

favor do Exequente e do Patrono da causa, observando-se o disposto no 

art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme os 

valores atualizados que serão apresentados pela contadoria judicial.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 801351 Nr: 7782-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITES MIRANDA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que lhe move BENITES 

MIRANDA DE FARIAS, devidamente qualificado, alegando, em síntese, que 

o valor da execução está além do devido.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A Exequente concordou, então, com os cálculos do Executado, 

constantes às fls. 393/394.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de honorários 

sucumbenciais ao Patrono da causa.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 O autor, que venceu, não pode mais se ver perturbado no gozo daquele 

bem. O autor, que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o 

gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por 

definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos.

 Insisto que a sentença, através da qual se julgar total ou parcialmente a 

lide, adquire força de lei, nos limites da lide e das questões ali decididas.

 A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as 

hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in 

verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na impugnação ofertada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

O exequente, à fl. 296, concordou com os cálculos apresentados pelo 

Estado de Mato Grosso, requerendo sua homologação e a consequente 

expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Assim, diante da concordância da Parte Exequente com os valores 

apresentados pelo Executado, o acolhimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de BENITES MIRANDA DE FARIAS, tendo como 

corretos os cálculos de fls. 393/394, em favor do patrono da causa, a 

título de honorários advocatícios.

Sem custas e honorários, por se tratar o Exequente de beneficiário da 

Justiça Gratuita.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

apresentados à fl. 393/394, na qual constam os valores a serem 

recebidos pelo Patrono da causa.

Determino que a Secretaria Judicial expeça Requisição de Pequeno Valor, 

em favor do Patrono, observando-se o disposto no artigo 535, §3º do 

NCPC, bem como na Constituição Federal.

Após, certifique-se e arquivem-se os autos até sua quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1087438 Nr: 4939-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA MORAES, IVANIRTE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DA SAUDE 

ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por MARCIA CRISANTO 

GOMES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para 

execução de honorários arbitrados em sentença transitada em julgado.

Apesar de intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados 

discriminados à fl. 91, em favor do patrono da causa.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, em favor do 

Patrono da causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, 

bem como na Constituição Federal, conforme os valores apresentados à 

fl. 91.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 399150 Nr: 32476-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINE CARDELICHIO DA CUNHA GUANDALINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNCIPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Tratando-se de Ação de Execução de Título judicial movida por CARINE 

CARDELICHIO DA CUNHA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando 

executar sentença transitada em julgada, onde condenou o Executado ao 

pagamento de valores à Exequente.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado 

foi rejeitada, conforme decisão de fls. 85/86.

Assim, não havendo mais o que discutir sobre o valor sendo executado e, 

à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS da 

Contadoria Judicial juntado à fl. 81, em favor da Exequente e do Patrono da 

causa.

Por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a atualização do 

crédito executado será realizada pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência – DAP, onde serão devidamente destacados honorários 

contratuais, bem como indicará, após apuração dos cálculos, a 

eventualidade do não enquadramento do crédito como de pequeno valor 

(art. 3°, §4° e 5° do mencionado provimento).

Desta forma, determino a remessa dos valores homologados ao DAP para 

realizar a atualização, tendo em vista os últimos cálculos serem do ano de 

2017.

Com o retorno atualizado dos cálculos, expeça-se a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor do 

Exequente e o Patrono da causa, observando-se o disposto no art. 535, 

§3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal.

Em seguida, ao arquivo até a quitação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 738426 Nr: 34997-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por EDNA ALVES DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados pela 

Exequente às fls. 122/129.

Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício 

requisitório, conforme o caso, em favor da Exequente e do Patrono da 

causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como 

na Constituição Federal, conforme os valores constantes às fls. 122/129.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 219680 Nr: 28178-77.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida pela SUCIEDADE 

BENEFICIENTE SANTA HELENA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

para cumprimento de sentença transitada em julgado.

Os Embargos à Execução aforados pelo Estado de Mato Grosso foram 

rejeitados e tidos como corretos os cálculos confeccionados pela 

Contadoria judicial, conforme cópia da sentença juntada às fls. 440/442.

Assim, não havendo posterior discussão sobre o valor sendo executado 

e, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados pela contadoria judicial e juntado cópia à fl. 439, em favor da 

parte Exequente.

Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício 

requisitório, em favor da parte Exequente, observando-se o disposto no 

art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme os 

valores apresentados à fl. 439.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 452438 Nr: 24583-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANDA PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por EDIVANIA PEREIRA 

DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Executado manifesta pela não oposição aos 

cálculos de liquidação de sentença formulados pela contadoria judicial.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados de 

liquidação de sentença realizados pela contadoria judicial às fls. 218/230, 

valor executado pela Exequente e o Patrono.

Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício 

requisitório, conforme o caso, em favor da Exequente e do Patrono, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores discriminados às fls. 218/230.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 854115 Nr: 56711-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MELGES PESENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038357 Nr: 40746-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA QUIXABEIRA MACHADO CASSETARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 760424 Nr: 12784-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA APARECIDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 934229 Nr: 51542-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAIR ASSUNÇÃO E SILVA, GYSLAINE FRANCELIN 

MARCONDES, JURENE MARIA CORREA, MARIA SUELI SALES DE SOUZA, 

LUCENILDE ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA, JULIETHE APARECIDA 

MIRANDA RIVA, SUELY VENANCIO DA SILVA, MARIA IEDA DA SILVA, 

SUZANA MATIAS BARBOSA, MARIUZA SOARES DA CRUZ MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 852328 Nr: 55142-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNYE DE MORAES GONÇALVES CESAR, LUIZ 

CARLOS NOGUEIRA MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1000177 Nr: 23535-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE, PCDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por TIFFANY MIDORY 

RODRIGUES KANASHIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

para execução de honorários arbitrados em sentença transitada em 

julgado.

Apesar de intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados 

discriminados às fls. 280/289, em favor do patrono da causa.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls. 280/289.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 446523 Nr: 20815-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEMIRA DE MORAIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - PROC MUNICÍPIO - OAB:10.062

 Vistos, etc.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, apresentou 

Impugnação à Cumprimento de Sentença, que lhe move ZEMIRA DE 

MORAIS OLIVEIRA e OUTRO, alegando, em síntese, que o valor da 

execução está além do devido, pois a aplicação da correção monetária 

não corresponde aos índices oficiais.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de fl. 208/209, com os quais 

as partes estão de pleno acordo.
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É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de valores à Parte 

Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 Cediço que a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em 

determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado 

e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir, em 

seu art. 467, a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as 

partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer 

outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada 

e julgada.

A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Os fundamentos admitidos para impugnar o cumprimento de sentença são 

restritos porque não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a 

decisão do processo condenatório como lei para as partes (art. 503, CPC).

Como se sabe, a impugnação ao cumprimento de sentença pode versar 

sobre as hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo 

Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na impugnação aforada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

Com efeito, residindo a controvérsia da demanda apenas em relação ao 

“quantum debeatur”, este Juízo entendeu necessária a remessa dos autos 

à Contadoria Judicial.

Pois bem. Verifico que a planilha apresentada pelo contador do juízo utiliza 

os índices oficiais, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

 Assim, constituindo a sentença titulo executivo judicial, uma vez que o 

objeto da condenação foi devidamente individualizado, bem como, que 

consta dos autos memória de cálculo, tornando, assim, líquido, certo e 

exigível o título executivo posto em execução, a impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser rejeitada.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos 

os cálculos da Contadoria Judicial de fl. 208/209.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, 

discriminados às fls. 208/209.

Isto posto, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou 

Ofício Requisitório, conforme o caso, em favor da Exequente e o Patrono 

da causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem 

como na Constituição Federal, conforme o valor apresentado pela 

Contadoria Judicial às fls. 208/209.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 719131 Nr: 14822-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÊNIS VIEIRA DE PAULA, SINTEP - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por LENIS VIEIRA DE 

PAULA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Executado manifesta pela não oposição aos 

cálculos apresentados pela Exequente.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados na 

petição de fls. 149/152, valor executado pela Exequente e o Patrono.

Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício 

requisitório, conforme o caso, em favor da Exequente e do Patrono, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores apresentados na petição de fls. 

149/152.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 738223 Nr: 34779-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTTO 

DE PAIVA - OAB:12054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 Vistos, etc.

Considerando a recente mudança de entendimentos acerca dos índices de 

correção, bem como o grande decurso de prazo desde a última 

atualização, determino o reenvio dos autos à contadoria judicial para 

elaborar novos cálculos, assinalo que a atualização monetária e a 

compensação da mora deverão ser moduladas nos seguintes termos:

 “Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 430382 Nr: 11164-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA APARECIDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 Vistos, etc.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, apresentou 

Impugnação à Cumprimento de Sentença, que lhe move ZULMA 

APARECIDA DE MARAES e OUTRO, alegando, em síntese, que o valor da 

execução está além do devido, pois a aplicação da correção monetária 

não corresponde aos índices oficiais.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 
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excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de fl. 133, com os quais as 

partes estão de pleno acordo.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de valores à Parte 

Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 Cediço que a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em 

determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado 

e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir, em 

seu art. 467, a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as 

partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer 

outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada 

e julgada.

A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Os fundamentos admitidos para impugnar o cumprimento de sentença são 

restritos porque não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a 

decisão do processo condenatório como lei para as partes (art. 503, CPC).

Como se sabe, a impugnação ao cumprimento de sentença pode versar 

sobre as hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo 

Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na impugnação aforada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

Com efeito, residindo a controvérsia da demanda apenas em relação ao 

“quantum debeatur”, este Juízo entendeu necessária a remessa dos autos 

à Contadoria Judicial.

Pois bem. Verifico que a planilha apresentada pelo contador do juízo utiliza 

os índices oficiais, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio.

 Assim, constituindo a sentença titulo executivo judicial, uma vez que o 

objeto da condenação foi devidamente individualizado, bem como, que 

consta dos autos memória de cálculo, tornando, assim, líquido, certo e 

exigível o título executivo posto em execução, a impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser rejeitada.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos 

os cálculos da Contadoria Judicial de fl. 133.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, 

discriminados à fl. 133.

Isto posto, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou 

Ofício Requisitório, conforme o caso, em favor da Exequente e o Patrono 

da causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem 

como na Constituição Federal, conforme o valor apresentado pela 

Contadoria Judicial à fl. 133.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1065400 Nr: 53371-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE ALENCAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 721563 Nr: 17069-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 847742 Nr: 51205-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DIAS FIGUEIREDO, EDNILSON JOSÉ DOS 

SANTOS, AÉCIO DA SILVA LIMA, MOACIR DOURADO BOA SORTE, 

LORIVALDO BATISTA DO REGO, BERENICE AUXILIADORA CAMARGO 

RIBEIRO, SILVA MARTA FERREIRA DE MORAES, ZUZI ALVES DA SILVA 

FILHO, WILSON SILVA VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 459616 Nr: 29121-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIRA RIBEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para, querendo, 

apresente manifestação quanto a petição de fls. 165/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 241509 Nr: 9939-88.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILENGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, TATIANA WALESKA CARDOZO - OAB:6478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY ALMEIDA ALVEZ 

- OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 1688 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 854122 Nr: 56719-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA FATUCH BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 895026 Nr: 26507-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - 

OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 733593 Nr: 29839-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS RODRIGUEES DOS SANTOS, SOLANGE 

BOTELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que lhe move DOMINGOS 

RODRIGUES DOS SANTOS e OUTROS, devidamente qualificado, alegando, 

em síntese, que o valor da execução está além do devido.

Assim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado.

As partes Exequentes concordaram, então, com os cálculos do 

Executado, constantes às fls. 329/332.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde o Executado foi condenado 

por sentença transitada em julgado, no pagamento de valores a parte 

Exequente.

Nessa toada, a sentença que originou o título executivo judicial não pode 

ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em 

execução, não pode ser rediscutida.

 O autor, que venceu, não pode mais se ver perturbado no gozo daquele 

bem. O autor, que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o 

gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por 

definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos.

 Insisto que a sentença, através da qual se julgar total ou parcialmente a 

lide, adquire força de lei, nos limites da lide e das questões ali decididas.

 A sentença, aqui ora impugnada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível.

 Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as 

hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código de Processo Civil, “in 

verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

A Parte Executada na impugnação ofertada, não nega a existência do 

crédito. O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Impugnante que a aplicação da correção monetária não corresponde aos 

índices oficiais.

As partes Exequentes, às fls. 333/336, concordou com os cálculos 

apresentados pelo Estado de Mato Grosso, requerendo sua homologação.

Assim, diante da concordância da Parte Exequente com os valores 

apresentados pelo Executado, o acolhimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS e 

OUTROS, tendo como corretos os cálculos de fls. 329/332, em favor dos 

Exequentes e do Patrono da causa.

Sem custas e honorários, por se tratar o Exequente de beneficiário da 
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Justiça Gratuita.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

apresentados às fls. 329/332, na qual constam os valores a serem 

recebidos pelos Exequentes e do Patrono da causa.

Determino que a Secretaria Judicial expeça Requisição de Pequeno Valor 

ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor dos Exequentes e do 

Patrono da causa, observando-se o disposto no artigo 535, §3º do NCPC, 

bem como na Constituição Federal.

Após, certifique-se e arquivem-se os autos até sua quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 873590 Nr: 12283-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE SILVA MENEZES, RUI PEREIRA DOS 

SANTOS, SILVANO ANTÔNIO DE BARROS, SEBASTIAO LACERDA 

RODRIGUES, SEBASTIAO MARTINS DE JESUS, SERAFIM ROBERTO DA 

SILVA, VALDEVINO ALVES DE SOUZA, ZACARIAS FERNANDES, 

VALDECIR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 763593 Nr: 16186-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO ANTÔNIO RIBEIRO NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, SUELI SOLANGE CAPITULA - OAB: PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por EVERALDO 

ANTÔNIO RIBEIRO NEGRÃO e OUTROS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO para execução de honorários arbitrados em sentença 

transitada em julgado.

Apesar de intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados 

discriminados à fl. 51, em favor do patrono da causa.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, em favor do 

Patrono da causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, 

bem como na Constituição Federal, conforme os valores apresentados à 

fl. 51.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 852779 Nr: 55557-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO NESTOR BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por SÉRGIO NESTOR 

BASTO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

Devidamente intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados pelo 

Exequente às fls. 143/147.

Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do 

cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização a partir da data de 01/11/2016, usando o último valor 

atualizado, qual seja o valor encontrado às fls. 153/154, observando o 

seguinte:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Após, intimem-se as Partes para manifestarem acerca da atualização.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se a 

requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em 

favor do Exequente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e 

II, bem como na Constituição Federal, conforme os valores atualizados que 

serão apresentados pela contadoria judicial.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 941233 Nr: 55296-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - ME, AZENATE 

FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para excluir a Impetrante 

da condição de sujeito passivo da obrigação tributária contida na Nota 

Fiscal n. 015801, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 910637 Nr: 37286-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDILSON LUCAS CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1048638 Nr: 45777-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB - COMPANHIA DE HABILITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, MASSAIRO OKAMURA, LEONIA CAPRIATA 

OKAMURA, HUGO FATORI, ESPÓLIO DE HUGO FATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:, MARIANA MENDES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:

 SANEADOR.Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear o feito, eis 

que entendo necessária a produção de prova para dar suporte ao 

deslinde da causa.Atento ao disposto no artigo 357, II, do CPC, passo a 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

na qual fixo como ponto controvertido o domínio do imóvel situado à Rua 

205, Quadra 58, Setor 02, no Conjunto Habitacional Tijucal, Cuiabá, Mato 

Grosso, registrado sob a matrícula 33.934, fl. 01, junto ao 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária da 

Capital do Estado de Mato Grosso.Enquanto o ônus da prova não deve ser 

distribuído diversamente do disposto no artigo 373 do Código de Processo 

Civil.O processo está em ordem, de forma que o declaro saneado, 

deferindo as provas requeridas tempestivamente pelas partes, inclusive, a 

testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 25/10/2018, às 15h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas à 

fl.84/84-v pelo Requerente.Intimem-se as Partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 802318 Nr: 8781-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação 

do recurso interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059854 Nr: 50976-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA DE ARRUDA SOUZA, MARIA 

CONCEIÇÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 833218 Nr: 38689-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. H. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRADOS 

SATOS-PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença de fls. 136/138 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

A Embargante alega a existência de omissão na decisão embargada 

referente a condenação de honorários advocatícios, afirmando que pelo 

valor atribuído à causa a condenação em honorários deveria seguir os 

parâmetros do §8° do art. 85 do CPC, ou seja, apuração de forma 

equitativa.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face da sentença de fls. 136/138.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 753326 Nr: 5223-08.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EXPRESSO NS 

TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, 

PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - 

OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por GONÇALINA CRUZ E 

SILVA em face da sentença de fls. 112/119 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

A Embargante alega a existência de omissão na decisão embargada 

quanto ao pedido de audiência de instrução, argumentando que em 

decorrência disto ocorreu cerceamento de defesa.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por GONÇALINA CRUZ E SILVA em 

face da sentença de fls. 112/119.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 819206 Nr: 25487-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - 

OAB:12491/MS, LEONARDO FONSECA ARAUJO - OAB:MS/11.779, 

NATÁLIA FEITOSA BELTRÃO - OAB:13355/MS, THIAGO MACHADO 

GRILO - OAB:12.212/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por KCINCO CAMINHÕES 

E ÔNIBUS LTDA em face da sentença de fls. 239/241 (CPC, art. 1.023, 

caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

A Embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão 

embargada, requerendo sua rediscussão, de forma que retome a 

instrução processual e determine ao Requerido que apresente nos autos 

documento que comprovem de fato a baixa do débito em discussão.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS 

LTDA em face da sentença de fls. 239/241.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.

 MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883615 Nr: 18991-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, SAULO DALTA MOREIRA SILVA - 

OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 704370 Nr: 39064-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE LISBOA CARLINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MICHELE LISBOA 

CARLINI em face da decisão de fl. 181 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O Embargante alega a existência de omissão na decisão embargada para 

reconsideração da decisão e início do cumprimento de sentença relativo 

ao recebimento das parcelas vencidas desde a data da impetração deste 

Mandado de Segurança.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Ademais, como já explanado na decisão embargada, a concessão 

segurança no mandamus não produz efeitos patrimoniais, em relação a 

período pretérito, motivo pelo qual, os demais valores devidos deverão ser 

reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme 

Súmulas 269 c/c 271 do STF.

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por MICHELE LISBOA CARLINI em face 

da decisão de fl. 181.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845323 Nr: 49033-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO 

- PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve publicação da sentença para 

parte autora tomar ciência da mesma, sendo assim, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar o autor.

" EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado pela parte Requerente e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.I.C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 864710 Nr: 5396-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRNA TOSCAN CAPRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 196/199, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 211329 Nr: 21887-61.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE, GESTOR DO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DO JUÍZO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

MIRASSOL DOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, PETRICK JODEPHJANOFSKY CANONICO 

PONTES - OAB:292306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR DE SOUZA FREIRE - 

OAB:6636-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão de 

fls. 155/156 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

A Embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, 

requerendo a utilização dos índices constantes no Termo de Parcelamento 

de Débito, constante às fls. 31/32, para atualização do crédito.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 
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IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão de fls. 155/156.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831977 Nr: 37591-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em face da decisão de fl. 258 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O Embargante alega a existência de erro material na decisão embargada.

Argumenta que a decisão não fez menção à manifestação realizada pelo 

Executado, informando não se opor aos cálculos exequendos, de modo 

que transcreveu apenas não ter impugnado o cumprimento de sentença.

Ademais, descreve, também, que existe omissão quanto aos novos 

cálculos apresentados e homologados, pois destes, não foi intimado, 

requerendo ao final, que sejam remetidos os autos para nova 

manifestação.

Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Além disso, como já explanado na decisão embargada, “apesar de 

intimado, o Executado deixou transcorrer o prazo para impugnar o 

cumprimento de sentença, manifestando pela não oposição aos cálculos 

apresentados pelo Exequente”, ficando clara a menção que a decisão fez 

quanto a manifestação do Executado.

No que se referem aos novos cálculos apresentados pelos Exequentes, 

de simples análise ocular, verifica-se que se trata de mera atualização dos 

cálculos outrora apresentados, os quais o Executado expressamente 

manifestou pela não oposição.

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da 

decisão de fl. 258.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 757701 Nr: 9896-44.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforado por ALCIDES DE 

CARVALHO em face da sentença de fl. 105 (CPC, art. 1.023, caput).

A Parte Embargante afirma que a decisão obscuridade.

O Embargado deixou de se manifestar dos embargos.

A certidão de fl. 113 assegura que os embargos declaratórios são 

tempestivos.

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O Embargante alega que não foi intimado pessoalmente para 

comparecimento à perícia designada e por tal razão os autos não 

poderiam ter sido extintos por inercia.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, na decisão prolatada, este Juízo extinguiu a presente 

demanda por inércia da parte Requerente, após não ter comparecido à 

perícia designada, todavia, folheando os autos, verifica-se que, não 

obstante à expedição de mandado de intimação remetido por 

correspondência-AR, esta foi devolvida sem qualquer visto de 

recebimento, demonstrando que a parte Requerente se quer foi intimada 

da decisão.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

Embargos de Declaração de fls. 106/111 aforados por ALCIDES DE 

CARVALHO, tornando sem efeito a sentença prolatada à fl. 105.

Tratando-se de Ação Previdenciária na qual este Juízo entendeu 

necessária a produção de prova pericial para o deslinde da ação, 

nomeando como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, deverá ser designada 

nova data para realização da perícia.

Designo o dia 10/10/2018 às 15h30min/PM (três horas e trinta minutos), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, Rua Barão de Melgaço, n. 

2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC.

 Certifique-se quanto ao depósito dos honorários periciais pelo INSS, e, 

caso não tenha depositado, o intime novamente, para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos, conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei 

n. 8.620/1993.

Ratifico os quesitos apresentados na decisão que nomeou o Sr. Perito.

Intime-se a Parte Autora, pessoalmente, para comparecer na data, horário 

e local supramencionado com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
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Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do INSS deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 347071 Nr: 17263-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, no prazo legal, requerer o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931077 Nr: 49873-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ALVES DE AMORIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1032745 Nr: 37957-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINDAURA TEIXEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos .Sem custas.Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018668-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RODRIGO TRABACHIN ROCHA (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022801-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER (AUTOR(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033967-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN PEREIRA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035981-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1026005-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LIMA COSTA (AUTOR(A))

RODRIGO VIDAL DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006653-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SILMARA DE SOUZA CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA. SRA. COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028581-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS (ADVOGADO(A))

JOELSON MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação ajuizada por JOELSON MARQUES DOS 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Verifica-se que a 

ação veio desacompanhada da petição inicial. Deste modo, nos termos do 

art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia processual, 

faculto ao Requerente emendar a inicial para juntar o referido documento, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017597-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante do teor da certidão de fl. 96 (ID. 6787855), declaro a 

revelia do Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, por se tratar 

de Fazenda Pública, sendo assim direitos indisponíveis, com fulcro no art. 

345, II do CPC. Intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) dias, 

as provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem especificação de provas, 

vistas dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público. Em 

seguinte, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027918-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MARTINS GUERRA (IMPETRANTE)

RONALDO RAFAEL DEL PADRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Medico Perito - Coordenadoria de Perícia Médica - Cuiabá/MT (IMPETRADO)

coordenador de perícia médica do governo de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante de todo o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da 

Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, 

da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028632-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA PERÍCIA 

OFICIAL E INDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CPCT - POLITEC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro NOVO MATO GROSSO, por meio 

de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos, etc. Cuida-se a espécie de 

Mandado de Segurança Coletivo, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, impetrado pelo SINDICATO DOS 

PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SINDPECO contra ato do CONSELHO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – CPCT – POLITEC/MT, ambos qualificados na 

exordial. Registro inicialmente que, o mandado de segurança coletivo, na 

esteira do mandado de segurança individual, é uma das maiores garantias 

criadas pelo Direito para proteger um grupo de cidadãos da prepotência do 

Estado e, por consequência, uma forma de ação de controle dos atos 

administrativos abusivos. Destarte, considerando-se a amplitude e 

relevância dos efeitos que poderão advir da decisão liminar, na hipótese 

de sua concessão; bem ainda em observância ao art. 22, §2º da Lei 

12.016/2009, determino a intimação da autoridade Impetrada para, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se acerca do teor do 

pedido liminar. Vindo a manifestação, junte-se e venham-me os autos 

conclusos para que, urgentemente, aprecie-se o pedido de liminar. 

Expeça-se o mandado que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445870 Nr: 20379-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNÁCIO BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 
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ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3632/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 

3791/O

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889520 Nr: 22922-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SILVA DO AMARAL, DIEGO APARECIDO 

MENDES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944274 Nr: 57024-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA NAZÁRIO PEREIRA, CINTIA PAULINO DA 

SILVA, MARCOS ANTONIO NUNES VIANA, MARCIO PAZ CÂMARA, 

MARIA DE JESUS ABADIA BELÉM, NUBIA CARRIJO DE OLIVEIRA DALCIN, 

ROSANGELA ENSIDE DE ABREU, SUELENE GALVÃO CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051935 Nr: 47387-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCO MARCELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751009 Nr: 2751-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYANE MARA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052077 Nr: 47442-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PIRES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037772 Nr: 40473-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771202 Nr: 24259-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IMÓVEIS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006892 Nr: 26314-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIJA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 723090 Nr: 18669-15.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO LA ROQUE OBEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a concordância das partes quanto a forma de cálculos dos 

juros e correção monetária às fls. 194/197 e 199-verso, homologo a 

desistência do recurso de Apelação encartado às fls. 187/191.

Encaminhem-se os autos ao E. TJ/MT para reexame necessário, nos 

termos do art. 496, I do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1036770 Nr: 39950-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FERREIRA DA SILVA, ROMANA AVELINA RADI 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE AUXILIADORA DA SILVA - 

OAB:22068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do art. 509, I, CPC.

Em sendo assim, intimem-se as partes para, se assim desejarem, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos que entenderem 

pertinentes, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 995883 Nr: 21469-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA ANDREOLI SILVESTRE, CARLOS EDUARDO 

LEQUE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

gratuidade de justiça deferida.Não cabe reexame necessário, nos termos 

do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as 

baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1025419 Nr: 34538-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVD, VID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Vistos,

Tendo em vista os documentos acostados às fls. 159/184, intime-se o 

Requerido para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se e requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 835683 Nr: 40781-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Tendo em vista a impugnação aos cálculos manifestada pelo ente estatal 

às fls. 38/43, intime-se o impugnado para, querendo, replicá-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1126753 Nr: 21629-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFL, ELAINE FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA DANIELE 

MARCHIORETO PARREIRA - OAB:11729/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 934829 Nr: 51902-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA JESUS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos,

Certifique Sr. Gestora se houve a devida intimação da parte autora para 

ciência do retorno do processo da 2ª Instancia.

Em caso positivo, não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao 

arquivo, com as devidas baixas no sistema.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 915885 Nr: 40753-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARIA DA 

GLÓRIA FERREIRA contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABA, a incorporar à remuneração da 
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Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 788962 Nr: 42958-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 854817 Nr: 57338-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES VIEIRA, GILVANI GUIMARÃES 

LIMA, ALFREDO DE MIRANDA FILHO, ALEXANDRE BARBOSA DO 

NASCIMENTO, NEYLI APARECIDA DOS SANTOS NEVES, LAUDECYR 

EGUES DE ARAUJO, JOEL DE OLIVEIRA DIAS, RONALDO DIAS MOREIRA, 

ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA, GENILDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1062990 Nr: 52340-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZES ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1026617 Nr: 35112-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELITA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto ao petitório e documentos de fls. 165/172, bem como para que 

justifique a necessidade de produção de prova testemunhal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1001158 Nr: 23927-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIAS BENTO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES - OAB:

 Vistos etc.

Em complemento ao despacho saneador proferido às fls. 103/104, após a 

indicação da função e local de trabalho da Requerente (fl. 105), defiro a 

produção de prova pericial, e nomeio como perito o Sr. Edmilson Pinho de 

Sá, engenheiro civil devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça podendo ser encontrado à Rua 43, nº 576, Bairro Boa Esperança – 

CEP 78045-200, telefone celular (65) 9951-4424 e telefone comercial (65) 

3623-9940/ 3627-6533.

Nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao Estado produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos e 

transtornos incalculáveis.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes.

Dê-se ciência ao perito do encargo para o qual está incumbido, devendo 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, currículo e proposta de honorários, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, consoante o teor do artigo 465, § 2º CPC, bem como 

indicar local para ter início a produção da prova.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 873133 Nr: 11921-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR ANTONIO BERNIERI E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE - SEFAZ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Sendo assim, diante de todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA vindicada para anular o TAD n. 1095836-8, na parte em que 
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trata da exação fiscal do ICMS n. valor de R$ 15.300,00, com a perda 

parcial da eficácia da liminar deferida às fls. 70/72 em relação à 

suspensão da exigibilidade da multa aplicada em detrimento da impetrante, 

nos termos do art. 309, III, do CPC. Encaminhe-se cópia desta sentença à 

autoridade impetrada para os devidos fins.Com fundamento no art. 14, 

§1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário de sentença.Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.Com o retorno dos 

autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 907804 Nr: 35442-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZAR DA SILVA, IRACEMA DE ASSIS DOS SANTOS, 

MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARLY ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:OAB/MT 4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1032120 Nr: 37786-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINALDO SILVA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 890410 Nr: 23505-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 756446 Nr: 8545-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA de Deus Moura - 

procuradora INSS - OAB:SIAPE 1662176, JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, determino a intimação do INSS para que realize a 

perícia médica para constatação da capacidade laborativa da Requerente 

antes da cessação do mesmo, ficando a cessação condicionada à tal 

procedimento conforme o comando judicial da sentença de fls. 

102/104.Indefiro o pedido de reavaliação da autora por meio de perícia 

judicial, uma vez que tal avaliação deverá ser feita pela autarquia 

previdenciária, bem como indefiro o pedido de expedição de nova 

RPV.Proceda-se o sequestro via BACEN JUD junto às contas bancárias da 

autoridade pagadora.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1059673 Nr: 50892-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR SERAPIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1034793 Nr: 38992-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JUCINEIA DA SILVA 

OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 823378 Nr: 29487-55.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARMINATTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho (PROC ESTADO) - OAB:3.607-MT

 Portanto, diante de tais fundamentos, a pretensão da parte autora de 

anulação das multas pecuniárias aplicadas deve ser indeferida. Sendo 

assim e diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

inicial. Sem custas e nem honorários advocatícios ante a gratuidade de 

justiça deferida ao autor às fls. 45/47. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. 

P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023323-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 65 de 174



ABILIO JOSE DA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. A certidão de fl. 109 (ID. 15089182) informou a inexistência de 

depósito por parte do Requerido, vinculado a estes autos. Vale mencionar 

que o referido “depósito” foi relatado pela Defensoria Pública que assiste 

ao autor, conforme petição apresentada no ID. 14940746, levando o Juízo 

a erro ao determinar o levantamento através de alvará. No caso, foi 

emitida NOTA DE EMPENHO, fixando o valor e o endereçamento correto a 

empresa ENDOCARDIO COMERCIO PRODUTOS MEDICOS ERELI, com todas 

as garantias legais para o pagamento direto do Estado a empresa 

prestadora do serviço. Diante da natureza da demanda e urgência da 

medida, DETERMINO a intimação, por meio de Oficial Plantonista, da 

empresa nominada para providenciar, em 48 horas, o material necessário 

para realização do procedimento cirúrgico para correção de aneurisma da 

aorta tóraco-abdominal, conforme prescrição médica e orçamento 

fornecido. O valor a ser recebido deverá ser providenciado diretamente 

perante o ESTADO, diante da NOTA DE EMPENHO N. 

21601.0001.18.009255-6. Saliento, desde já, que caso o repasse não seja 

efetuado pelo Estado sob alegação de contenção de despesas, problemas 

orçamentários, não há impedimento de análise de eventual pedido de 

bloqueio do valor. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028445-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PEDRO BEZERRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO 

BEZERRA DE SOUZA em face do PROCURADOR DO ESTADO – SUB 

PROCURADOR-GERAL FISCAL, discutindo a regularidade de inscrição de 

dívida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Manuseando os autos, 

verifico que o débito em discussão já se encontra inscrito na Dívida Ativa 

do Estado, conforme demonstra a CDA nº 2017488034 encartada às fls. 

24/25. Diante dessa constatação, a competência para seu julgamento não 

é desta especializada. A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso é clara ao declarar a competência da Vara de Execução 

Fiscal da Capital para processos que tenham objeto semelhante ao caso 

vertente, excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a 

inscrição dos débitos em dívida ativa: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatadas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Ressalto que 

em decisão recente a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conflito de 

competência (CC n. 37907/2016) decidiu que, in verbis: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE 

DÉBITO FISCAL PRESCRITO – DÉBITO INSERIDO NA DÍVIDA ATIVA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJMT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e Julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A competência é da referida 

Vara. (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO – CONFITO DE COMPETÊNCIA Nº 37907/2016. RELATOR: DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA. DATA DO JULGAMENTE 16/09/2016.) Diante de 

todo o exposto, DECLINO da competência para conhecimento e julgamento 

da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020114-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

AÇÃO ORDINÁRIA Requerente: RAFAEL REIS Requerido: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por 

RAFAEL REIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico de Área Instrumental – 

Perfil Analista de Sistema. Relata a Requerente que logrou êxito em 

participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador, que previa 

38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência, para o município de Cuiabá, 

para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, ficando 

classificada na 208ª posição. Conta que o referido certame teve validade 

até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e 

um) candidatos para tomar posse, porém apesar da existência de 

candidatos classificados quando da vigência do concurso, o Requerido se 

omitiu em nomeá-los, realizando várias contratações precárias em 

detrimento dos classificados. Ressalta que dos 81 (oitenta e um) 

candidatos classificados nomeados, 12(doze) candidatos foram 

chamados na data de 28 de Mairç de 2014, porem 5 (cinco) não tomaram 

posse, tornando assim 5(cinco) cargos vagos, além da existência de 

inúmeros cargos vagos em diversas secretarias estaduais quando da 

vigência do certame, conforme consulta aos respectivos lotacionogramas. 

Sustenta a existência de empresas terceirizadas que contratam 

funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo da 

empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui terceirizados 

lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando cargos que 

deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista que ocupam, 

entre outros, a função inerente aos técnicos da área instrumental do 

governo. Requer sua imediata nomeação e posse para o cargo em que foi 

classificada, uma vez que restou comprovada a necessidade de mão de 

obra através das contratações precárias e empresas terceirizadas. Com a 

inicial vieram documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação, conforme petição de ID. 7141522. Parecer do Ministério 

Público Estadual manifestando pelo prosseguimento do feito sem 

intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (ID 

14696100). Intimados a especificar provas, a parte autora postulou pela 

inversão do ônus da prova, uma vez que a Requerente já juntou todos os 

documentos disponíveis. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o 

requerimento da autora quanto à inversão do ônus da prova. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – 

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra 

seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como 

norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato 

em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, 

uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 
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de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico de Área Instrumental – 

Perfil Analista de Sistema, polo Cuiabá. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 208ª colocação e 

que o Edital previa 42 (quarenta e duas) vagas para o cargo almejado, das 

quais 38 (trinta e oito) vagas eram de ampla concorrência. Apesar de 

fazer previsão de 42(quarenta e duas) vagas, o Requerido convocou a 

tomar posse 81(oitenta e um) candidatos, dos quais 5(cinco) não tomaram 

posse. O Requerente relata a existência de 524 (quinhentos e vinte e 

quatro) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência 

do certame, conforme consulta ao lotacionograma das respectivas 

secretarias, além da existência de contratações precárias formalizadas 

por empresas terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 
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contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das inumeras vagas em aberto dos 

lotacionogramas das secretarias e dos 5 (cinco) candidatos que não 

tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição do Requerente, uma 

vez que foram convocados os candidatos até a 81ª colocação e a 

Requerente se classificou em 208ª, restando ainda 127 (cento e vinte e 

sete) candidatos melhor classificados a serem chamados. Diante de todo 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida ao ID 5477347. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002626-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por DOUGLAS MAGALHÃES DE ARRUDA, devidamente 

qualificado nos autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

determine ao Impetrado que libere o veículo do Impetrante, sem a exigência 

do recolhimento das multas de trânsito impostas. O Impetrante afirma que é 

proprietário do veículo motocicleta HONDA/XRE 300, placa QBN 7828, 

RENAVAM n.0102664652 e que o referido veículo foi apreendido por 

infração ao art. 162 do CTB, sendo levado ao pátio do DETRAN/MT. 

Assevera que quitou todas as taxas e impostos devidos, todavia, o 

Impetrado se recusa a liberar o veículo em razão da existência de multas 

em aberto para o veículo do Impetrante. Alega que este condicionamento é 

ilegal, uma vez que estas infrações de trânsito lhe foram imputadas sem 

que houvesse a devida e prévia notificação da penalidade a ser imposta, 

impossibilitando o exercício de sua defesa. Com a inicial vieram 

documentos encartados digitalmente. A liminar foi deferida em 13.02.2017 

e está encartada no ID 4828067. Notificada, a autoridade apontada como 

coatora prestou suas informações ao ID. 4884260, arguindo, 

preliminarmente, a decadência deste remédio constitucional, a inviabilidade 

da via eleita e a ausência de prova pré-constituída. No mérito alega 

ausência de interesse de agir, posto que o veículo não está em nome do 

Impetrante e, ainda, que o autor não apresentou comprovante de 

transferência de propriedade, requerendo, portanto, o indeferimento da 

liminar e a denegação da ordem mandamental. O Representante do 

Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. Ao ID. 6053857, o Impetrante informou 

que a Impetrada já restituiu seu veículo, cumprindo a liminar. É o relatório. 

Decido. Antes de analisar o mérito do presente “mandamus”, cumpre 

apreciar as preliminares levantadas pela autoridade coatora, quais sejam: 

a) decadência; b) inviabilidade da via eleita e c) ausência de prova 

pré-constituída. Em relação à preliminar de decadência, tenho o seguinte: 

analisando os fatos expostos na exordial, bem como os documentos 

encartados nos autos, verifico que o Impetrante tomou conhecimento do 

ato coator, negativa de liberação de seu veículo, em 24/01/2017, fato este 

que não foi contestado pelo Impetrado, e ingressou com o presente 

mandamus no dia 01/02/2017, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo 

art. 23 da Lei 12.016/2009 que regula o Mandado de Segurança, a saber: 

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 

decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, 

do ato impugnado.” Deste modo, entendo que não acolhida esta preliminar. 

Também não merece acolhimento a preliminar de inviabilidade da via eleita, 

uma vez que o mandado de segurança é via adequada também para a 

nulificação das multas, mormente em razão do DETRAN/MT não ter 

comprovado nos autos, a autuação e notificação das multas, como prevê 

o Código Nacional de Trânsito. Quanto à preliminar de ausência de prova 

pré-constituída, analisando os autos verifico que a inicial foi instruída com 

os documentos comprobatórios do direito pleiteado, ou seja, com prova 

pré-constituída como é exigido para o Mandado de Segurança. Assim, não 

prospera a alegação de que a matéria em análise merece dilação 

probatória em ação própria. Rejeitadas as preliminares, sigo para o mérito. 

É caso de concessão parcial da segurança. Como é cediço, é legítimo o 

condicionamento de atos administrativos junto ao DETRAN ao pagamento 

dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 131, § 2º do Código 

de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a exigência do 

pagamento de infrações de trânsito para a liberação do veículo, sem que 

tenha havido a prévia notificação do infrator, suficiente para cientificá-lo 

da imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis ao processo 

administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela 

qual se torna imprescindível, para a validação da infração de trânsito, a 

notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a apresentação de 

defesa. Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia fundamental. No 

caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo Impetrado a 

regular notificação da Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a recusa de 

liberação do veículo, condicionando-a ao pagamento das multas impostas, 

porquanto, frente à ausência de prévia notificação da imposição, não foi 

oportunizado ao Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as 

infrações impostas. Em caso semelhante, a jurisprudência tem se 

manifestado no seguinte sentido: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita 

pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) E ainda: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – 

VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar 

a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento 

de multas pendentes quando não houver provas de que a dupla 

notificação fora realizada. (ReeNec 40408/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” 

Salienta-se não ser o caso de se discutir a validade ou não das 

penalidades impostas, a ser travada em autos próprios (ação 

declaratória), mas considerar a impossibilidade momentânea de se exigir o 

pagamento da multa para a liberação do veículo, em razão da ausência de 

provas de que a Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificada. 

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito 

líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a 

autoridade coatora proceda, imediatamente, a liberação do veículo 

Honda/XRE 300, preta, álcool/gasolina, Placa QBN-7828, RENAVAM 

01026694652, independente do pagamento das multas. Nestes termos 

confirmo a liminar deferida, tornando-a definitiva. Oficie-se a autoridade 

coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do 

juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento 

(art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei 

nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 68 de 174



voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504570-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO(A))

LUIZ FILLIPE VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Diante do exposto e das 

circunstâncias do caso concreto, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário 

existente em conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de 

R$ 2.227,50 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), 

para assegurar a aquisição do medicamento pelo período de seis meses, 

decorrido do descumprimento da liminar concedida, a ser transferido, para 

a conta de titularidade da empresa FARMAZIL, CNPJ n. 

29.301.968/0001-30, Banco Itaú, Agência nº 6815, Conta Corrente nº 

10535-5. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

o rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. O AUTOR e o 

FORNECEDOR deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de aquisição do medicamento, apresentando nota 

fiscal. Na sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 

4º do artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ. Cumpridas as 

determinações, encaminhem-se os autos ao MP. Expeça-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014126-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CORUOSIER DE ALENCAR (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENIGNA FERREIRA GOMES OAB - 886.854.541-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012982-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI YOSEF GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVA ELYSSA GOMES DE SOUZA CAMARGO OAB - 738.216.831-04 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012053-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

VERA MILEIDE TRIVELLATO GRASSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028303-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI (REQUERENTE)

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Aclare o autor o seu pedido, esclarecendo e delimitando 

o que pretende com o julgamento do mérito, bem como identifique 

corretamente a área que alega ser sua, e que será objeto do eventual 

desmembramento vindicado, bem como esclareça qual a pertinência desta 

ação em face do julgamento que lhe foi favorável, segundo alega, na ação 

de interdito proibitório com trânsito em julgado. Da mesma forma, comprove 

o recolhimento das custas e despesas processuais. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026453-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se a parte Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028122-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Faculto a emenda da inicial para que o autor, nesta ação 

ordinária, inclua o Estado de Mato Grosso no polo passivo, posto que a 

Fazenda Pública não detém personalidade jurídica para tanto. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028298-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

TODESCHINI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, em observância ao comando previsto no art. 469, § 

2º, da CNGC/MT, determino à autora a comprovação adequada do 

preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da Justiça 

Gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe o pagamento 

imediato ou a apresentação de pedido de parcelamento dos valores 

referentes às custas judiciais e à taxa judiciária. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006057-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUIZA MAGALHAES (EXEQUENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se o credor para cumprir o disposto no artigo 

534, CPC. Em nada sendo requerido, arquive-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036364-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA (ADVOGADO(A))

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013177-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

IZAMARY SANTOS DA SILVA FAGUNDES (AUTOR(A))

ROGERIO FAGUNDES DAS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLARES AGUIAR DA SILVA (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. 1 – Intime-se a parte autora para apresentar Impugnação 

à Contestação. 2 - Especifiquem as partes as provas que desejam 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias. 3 - Após, colha-se o parecer 

ministerial. 4 - Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem 

prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503670-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AKERLEY DA SILVA (AUTOR(A))

JANE CAPISTRANO DIAS (AUTOR(A))

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

CAROLINA DE SOUZA MORATO (AUTOR(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

AUGUSTO RIBEIRO CHAVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053463 Nr: 48109-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002974 Nr: 24696-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impuganção ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325700 Nr: 25588-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIR DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931
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 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138397 Nr: 26739-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, ALESSANDRO 

GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA, BRUNO SATURNINO DO 

NASCIMENTO, AMIM DEPES NETO, ANDRE WILIAN DORILEO, BRUNO 

MARCEL SOUZA TOCANTINS, DIONEL SOARES JÚNIOR, IRACI 

LUKENCZUK SAID, FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO, ELTON 

APARECIDO VENTURA GONÇALVES, DAVID MASSUDA, DIEGO FABIANO 

SOUZA TOCANTINS, CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA, JAIRO DE 

MORAIS PESSOAS, RONALDO JOSÉ SOARES, SEBASTIÃO GONÇALO DE 

CAMPOS PEREIRA, SHIRLEY KYOKO TAKANO, MÁRIO ROBERTO 

PEREIRA, RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETÚBAL, PAULO CÉSAR DE 

CAMPOS, JONY CESAR RAMOS BARROS, JULIO MARTINS DE 

CARVALHO, VALÉRIA SILVA RAMOS, SIMONE MAIZMAN 

VASCONCELOS, RONALDO SILVA JARDIM, WILSON RODRIGUES 

MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402675 Nr: 34677-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711855 Nr: 4927-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRELLA AZIZI MAINARDES EL ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE CUIABÁ GESTÃO PLENA, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:OAB/ MT 9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591, PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849790 Nr: 52944-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA COSTA MAGALHÃES, WALDETY 

COSTA TASSO, DOMINGOS JARI VARGAS, ELENA DA APARECIDA 

SCHMITT, CLEONICE DOMINGOS DE SOUZA, EROTILDES CRISTINA 

MARTINS, IZAIRA DO NASCIMENTO AZAMBUJA, GUIONORA SILVANIA 

VIEGAS, LAURECI BARROSO LOPES, MARIA CELIA RODRIGUES 

ANTUNES, MARIA ZELI BAPTISTA CAUREO, NADIR FRANCISCA MENZEN 

CASARIL, ELENIR FATIMA FANIN, REGINA FANIN, RUTE DA CUNHA 

SILVA, SERGIO FABIANO ALVES, SILAS JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838209 Nr: 42921-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES HEREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865813 Nr: 6237-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DA SILVA, ELY RONDON DE 

ALMEIDA, TANIA MARIA SALEM GONÇALVES, ELUIZA RAMOS, 

EVANDRO MARCOS DA COSTA CARGNELUTTI, DANCLER DA SILVA 

FREITAS, ZILDA MARIA DE QUEIROZ, ROSA CARDOSO LEANDRO, 

APARECIDA DALVA DE MATOS, TEREZINHA EVAS NUNES DE JESUS, 

ROSELY GEORGINA CORREA DE SOUZA, GETULIO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando as partes para, querendo, especificar as 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866537 Nr: 6812-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM AMORIM DE CAMPOS TENUTES DA SILVA, 

ADILSON JOSÉ CORREA, ARTHUR PEDROSO DA SILVA, ANA MARIA DE 

SOUZA, ANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, APARECIDA LAURA DA 

COSTA MORAES, ANTONIO PINTO DE AMORIM, ADÃO RODRIGUES DA 

SILVA, ANANIZA DUARTE DE FRANCA, APARECIDA IAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando as partes para, querendo, especificar as 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059679 Nr: 50898-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 
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OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Impulsiono os autos intimando as partes para, querendo, especificar as 

provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949234 Nr: 59857-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVETE GARCIA ARAUJO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025270 Nr: 34444-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEDALI GUIMARÃES FROSSARD 

- OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773435 Nr: 26589-06.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVE PINHO - 

OAB:12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que as contrarrazões apresentadas pela parte requerida são 

tempestivas. Que o recurso de apelação da requerida é tempestivo, razão 

pela qual, impulsiono os autos intimando a parte requerente para 

apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 719394 Nr: 10571-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO COSTA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA PELISSARI MOLINA - 

OAB:14652, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

 Vistos.

Em atenção ao petitório de fls. 111 e documentos subsequentes, 

manifeste-se o impetrante para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 10767-94.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE 

MT-ADUNEMAT., TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TÓMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON COLETO DE 

ARAÚJO - OAB:2150-A, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - 

OAB:3411/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores, em consonância com os valores e parâmetros 

apontados no édito sentencial.Com o retorno do novo memorial de cálculo, 

façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, 

posterior prolação da sentença homologatória no fei to 

executório.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852030 Nr: 54897-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA VASCONCELOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO para 

que seja implantado nos proventos da Requerente Vilma Vasconcelos 

Soares a verba referente à “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 

61,38%”, bem como que seja efetuado o pagamento dos valores 

pretéritos, observado o lustro prescricional, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, devendo ser acrescido de juros da caderneta 

de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

sendo que o valor será fixado quando liquidado o julgado nos termos do 

art. 85, §4º, II do CPC.Decisão sujeita ao reexame necessário por força do 

disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do 

prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 30 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 387771 Nr: 21146-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA FÁTIMA DE FIGUEIREDO, IZAIS DA SILVA 

NEVES, LUIZ CLAUDIO CAMILO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - 

OAB:16368/O, GABRIEL STAUT ALBANEZE - OAB:15521, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT, MONNY VENICIA VICTOR COÊLHO AGUIAR SILVA - 

OAB:6.976, Renato Castrillon Lopez Neto - OAB:20913, SILVIA 

CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - OAB:11622 - A, SYLVIO 

SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO 
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COLMAN - OAB:7.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.º 2009 / 432 - Cód. 387771

Requerente: Angelina Fátima de Figueiredo e outros.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Revisando os autos, determino:

1- Por impertinência ao caso em tela, REVOGO a decisão proferida de fls. 

378.

2- Consequentemente, intime-se o Requerido para que, nos termos do art. 

536 do CPC e no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao cumprimento da 

ordem nos termos do dispositivo da r.sentença / v.acordão, no sentido de 

implantar na folha de pagamentos dos requerentes o adicional de 

insalubridade de grau médio, comprovando e justificando tal providências, 

juntando os documentos comprobatórios que entender necessário.

 3- Ato contínuo, em observância ao disposto no artigo 510 do Código de 

Processo Civil, determino às partes que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

colacionem aos autos os pareceres ou documentos elucidativos 

necessários.

4- Caso não possa decidir de plano, nomearei perito, como forma de 

esclarecer os pontos controvertidos, no que couber dos documentos 

trazidos pelas partes.

5- Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 6- Concretizadas tais providências, façam-me os autos conclusos para 

nova deliberação.

 Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 761673 Nr: 14152-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA GARAY DE MORAIS DALTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, VADOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intime-se o parte credora para apresentar resposta a impugnação à 

execução postulado pela ente público estadual na petição “retro”, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos para novas deliberações.

 Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868228 Nr: 8127-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA MENDES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PROSOL FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 12597

 Ação Ordinária n. 8127-30.2014.811.0041

Vistos.

Consoante se observa das fls. 37, fora proferido despacho facultando o 

autor a emendar a inicial, para que fosse indicado corretamente o polo 

passivo da presente demanda, com a consequente identificação dos 

eventuais litisconsortes passivos necessários.

Em seguida, o requerente peticionou nos autos às fls. 38/39, indicando o 

Estado de Mato Grosso, o Sr. Paulo Gonçalves de Moura Junior e o Sr. 

Gilmar Rodrigues Novaes, pugnando pelo acolhimento da emenda à inicial 

e citação dos requeridos.

Posteriormente, foi acolhida a emenda à inicial proposta pela parte 

requerente e determinado a citação dos requeridos indicados.

No entanto, conforme se extrai do caderno processual, até o presente 

momento somente o INTERMAT foi citado para contestar a presente ação.

Assim, visando sanar as falhas processuais, determino à Secretaria que 

retifique a autuação e registro dos autos, fazendo constar no polo passivo 

os requeridos indicados às fls. 38, bem como que seja providenciada a 

citação dos mesmos para apresente contestação no prazo legal.

Após, conceda-se prazo para que o requerente apresente impugnação às 

contestações, eventualmente, apresentadas e para que as partes 

especifiquem as provas que pretendem produzir.

Intime-se. Cumpra-se.

 Após, conclusos.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778228 Nr: 31623-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE FERNANDES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949885 Nr: 60281-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA LIDIA DE CAMPOS, VERA LUCIA DA SILVA 

ARTERO, TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS, HERMÍNIA COENE 

RAMOS, FRANCISCO GUIA DO PRADO, NAIR PEDROSA DE MORAIS, 

MARLENE NUNES DOS SANTOS, JOAO FERNANDO CARNEIRO SIQUEIRA, 

LUCIMARY DE ARAUJO RODRIGUES, ANGELA LUCIA PICCINI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 885944 Nr: 20473-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA LOPES DE MELO 

LISBOA - OAB:13.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, REVOGO a 

antecipação de tutela anteriormente concedida.

Sem custas. Considerando a improcedência do pedido, condeno a autora 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação em face do Exequente, nos moldes previstos no 

art. 98, § 3º, do CPC.

Ademais, intime-se o INSS para efetuar o depósito dos honorários 

pericias, em consonância com o termos delineados na decisão de fls. 

123/123-verso.

Efetuado o depósito judicial, AUTORIZO a imediata expedição do alvará 

judicial para levantamento do valor depositado nestes autos, em favor do 

expert.

 Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 738712 Nr: 35302-04.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, MARINES MARQUES MENDONÇA - OAB:9.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986271 Nr: 16805-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE CHRISTINI SILVA - 

OAB:15619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na 

forma do pedido do Requerido, JULGANDO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da 

concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo 

Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1251371 Nr: 21556-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para afastar o 

direito da Exequente ao recebimento de diferenças decorrentes da 

conversão da URV, nos moldes postos no bojo da presente decisão, 

afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de 

passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em 

favor da Exequente.

Condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 766929 Nr: 19722-94.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB: PROC. ESTADO, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - OAB:

 Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência 

de relação jurídico-tributária entre as partes no que concerne à incidência 

do ICMS sobre a operação de devolução ou venda de bem integrante do 

ativo fixo (Usina de Asfalto Móvel, Marca Ciber, Modelo UACF15P-1, 

Número de Série CC 150144, Capacidade 60/80 ton/h, Chassis nº 

9A9SRA7M2APDM7221), afastando a incidência do imposto sobre tal 

operação.Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima da sua 

pretensão, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor do proveito 

econômico obtido, que, in casu, equivale ao valor do ICMS que seria 

cobrado sobre a operação de devolução ou venda do bem objeto da 

lide.Decisão isente de reexame necessário, por força da exceção contida 

no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 31 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 818036 Nr: 24452-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTÔNIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para parte executada, sem manifestação até 

a presente data. Que intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 800825 Nr: 7253-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMFS, BRUNA FAGUNDES, DANIEL HENRIQUE JANUDT 

SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte adversa sobre os embargos de declarações 

deduzidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 833191 Nr: 38673-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU JOSE CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o ora embargado para suas contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 759948 Nr: 12281-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GRÁFICA E 

EDITORA CENTRO-OESTE LTDA, TELEVISÃO RONDON DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANE SIANO DA SILVA - 

OAB:14.139/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DA SILVA - 

OAB:15100, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/O/MT, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO

 Vistos.

Objetivando evitar nulidades nestes autos, e diante da juntada do CD de 

fls. 138, pela autora, determino a manifestação das partes acerca do novo 

documento.

Após, cls. para saneamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 753805 Nr: 5753-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A, MARIANA MAGRINELLI GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que eventualmente 

ainda desejam produzir; detalhando-as e justificando-as.

Após, cls para saneador ou julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 934924 Nr: 51962-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PARANÁ LTDA ME, EDINA 

BAPTISTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINA GOMES AMORIN - 

OAB:13780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, constato que não foi concedido o benefício da 

Justiça Gratuita a autora, mormente em face da sua situação econômica.

Ocorre que os autos estão tendo a tramitação regular, inclusive com a 

apresentação da contestação por parte do ente estatal, que sequer foi 

citado, já que não depositada a diligência para tanto.

 Portanto, antes de prosseguir na tramitação deste feito, em correição 

permanente, faz-se necessário a sua regularização, com o pagamento 

das custas e taxas processuais, antecipadas.

 Posto isto, e sob pena de extinção do feito, determino a INTIMAÇÃO do 

autor para sanar a falha processual apontada, recolhendo as custas 

processuais.

 Decorrido o prazo "in albis", intime-se pessoalmente sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855286 Nr: 57753-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos.

Defiro o pedido dos patronos do autor; regularize-se.

Após, intime-se o requerente para se manfifestar acerca dos novos 

documentos carreados pelo ente estatal, inclusive dizendo se persiste ou 

não o seu interesse no prosseguimento desta demanda.

Após, especifiquem as provas que eventualmente ainda desejam produzir.

Em seguida, cls para saneador pu julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816270 Nr: 22717-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MENDONÇA NONATO, COMERCIAL 

AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos.

Acerca do que foi alegado pelo ora executado, certifique-se.

Em sendo constatado que os autos não estavam em cartório, no prazo 

ofertado para manifestação, DEFIRO o seu pedido de restituição do prazo; 

caso contrário, cls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814980 Nr: 21431-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS, JULIO ALCIDES 

SANCHEZ MARTINS, TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT, FABIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT

 ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, DEFERINDO O 

PEDIDO ESTATAL DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DO 

VALOR OFERECIDO À TITULO DE INDENIZAÇÃO, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada, a fim de 

determinar a desapropriação de 1,46m² do terreno localizado no Município 

de Cuiabá, na Avenida Tenente Coronel Duarte, 491, registrado sob a 

matrícula 38.531 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT., para 

que se registre a transferência e baixem todas as penhoras/constrições 

e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, em consonância com o art. 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Nos termos do artigo 30 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941 deixo de 

condenar a Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, publiquem-se os editais a que se 

refere o artigo 34 do Decreto 3365/41 e intime-se o requerido para 

comprovar nos autos a sua regularidade fiscal, na forma exigida pela 

legislação de regência. Cumpridas tais formalidades legais e não havendo 

qualquer insurgência a ser dirimida, fica autorizada a expedição de alvará 

para levantamento do montante depositado nestes autos em favor dos 

autores CORRESPONDENTE ao valor de R$ 921,54 pelo terreno e R$ 

1.117,40, pelas benfeitorias, devidamente corrigidos.O valor que sobejar 

deve ser restituído ao Estado de Mato Grosso.P.R.I.Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949041 Nr: 59688-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBIERI E LUFT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 Vistos.

Diante do pedido de extinçaõ do feito, deduzido pelo ente estatal, 

necessário a manifestação do autor, inclusive acerca dos novos 

documentos colacionados (art. 10, CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751007 Nr: 2749-64.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID CRISTINA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 10, CPC, diga o autor acerca dos documentos e 

esclarecimentos prestados pelo ente público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 768043 Nr: 20900-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL, PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:, RUBI 

FACHIN - OAB:3799

 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil e, por corolário, denego o mandado de 

segurança.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 31 de agosto de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869164 Nr: 8899-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca do pedido de extinçao, formulado pelo ente 

estatal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 873601 Nr: 12291-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OACIR ANICETO DA FONSECA, MARIA JOSE ANICETO 

DA FONSECA, LOURDES SABO MENDES, ANALICE DE PAULA E SILVA, 

MARIA DA GUIA FIGUEIREDO MARTINS, MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA, 

MARIA DOLORES BONO TELLINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca do pedido de extinçaõ formulado pelo ente 

estatal e dos documentos que aparelham o requerimento (art. 10, CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865827 Nr: 6249-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI CANDIDA MARTINS RONDON, ANGELINA 

FÁTIMA DE FIGUEIREDO, DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES, 

ADENIR DOS SANTOS RAMOS, MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA, 

GRACIA PARTENEZ PEREIRA, JOSÉ JURANDY MOEDINGER, FLORENTINA 

DA SILVA E SOUZA, IZAIAS DA SILVA NEVES, ANA DO BOM DESPACHO 

SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca do pedido de extinçaõ formulado pelo ente 

estatal e dos documentos que aparelham o requerimento (art. 10, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 89137 Nr: 10386-18.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:156389/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, EDNALDO CARVALHO AGUIAR - OAB:PROC. 

MUNICIPAL, JONAS TEIXEIRA MOTTA JUNIOR - OAB:4400/MT, LUIS 

HENRIQUE NUCCI VACARO - OAB:54582/MG, MARINELLY ARAUJO 

VIEGAS ORLATO - OAB:3677/MT

 Vistos.

Apensem-se todos os volumes.

Abra-se vista dos autos ao MP para ciência de todo o processado e 

manifestação, em querendo.

Após, cls para saneamento ou julgamento, se for o caso.

Quanto o feito for concluso para eventual prolação do édito sentencial, 

deve a Secretaria apensar todos os seus volumes, para manuseio e 

estuo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867503 Nr: 7557-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO SATURNINO DA SILVA, ROSALIA MARIA DO 

NASCIMENTO CAMPOS, ROSA DE CANDELÁRIA, RITA AUXILIADORA DO 

NASCIMENTO MEDEIROS MORAIS, ROBELIA MARIA MARTINS SANTANA, 

PEDRO SATURNINO DA SILVA, PEDRO PINTO DE MAGALHAES, 

OSCARLINO GIL DE MIRANDA, NORBESTINA MARIA DE FIGUEIREDO 

CARVALHO, NICE FRANCISCA DE CAMPOS, NEIDE FERNANDES DE 

OLIVEIRA VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca do pedido de extinçaõ formulado pelo ente 

estatal e dos documentos que aparelham o requerimento (art. 10, CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004613 Nr: 25371-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA LIDUINA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 893690 Nr: 25685-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL SIMIAO WISNIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007228-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. R. (AUTOR(A))

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CAMARGO ROCHA RODRIGUES OAB - 016.317.971-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016176-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES EUGENIA DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016176-04.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001330-79.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 
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por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUBIO ROSA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001725-71.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004905-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1004905-95.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005048-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005048-84.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007020-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LAISSA APARECIDA GARCIA COMELI BONJORNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007020-89.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Cite-se o requerido, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Com a defesa, intime-se o 

autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em seguida, voltem-me 

cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007377-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIA APARECIDA DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007377-69.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 
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por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003483-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE ARAUJO (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1003483-85.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Maio de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028677-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO JOSE RODRIGUES NETO (IMPETRANTE)

LUCAS DE VECCHI SEVIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que a autoridade 

coatora proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1136650-2 independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009769-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

prefeitura Municipal de cuiabá/mt (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021990-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO CABRAL (IMPETRANTE)

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos do art. 64 do CPC/2015. 

Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463911 Nr: 32022-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE GARAY PEDROSO, BENEDITO MATOS, 

DULCINÉIA FÁTIMA DE ROMA SANTANA, JOCELY TADEU MESSIAS, 

ELSON JOSÉ DE MELO, JUCELINO RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ 

CARLOS DE BRITO, LIBERATO FÉLIX DA SILVA, SÍLVIO DE LARA PINTO, 

STANLEY LEÃO DE SOUZA, SILVESTRE PINHEIRO DA CRUZ, MAURILIO 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ EDEMIR MOREIRA FERNANDES, OSVALDENIL 

FARIA LEITE, VITOR GONÇALVES DE MORAES, VITOR DE ARRUDA 

BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753382 Nr: 5288-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1248570 Nr: 20681-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR GITIRANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975904 Nr: 12112-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORDO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022217 Nr: 33034-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO, PARÁ E RONDONIA – SICREDI CENTRAL MT/PA/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063611 Nr: 52602-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos intimando as partes para, querendo, especificar 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 4233-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS, ARINDA OURIVES 

CORREA DA COSTA, ALFREDO JORGE GATTAS ORRO, MARIA HELOISA 

DE MIRANDA, MARIA TEREZA NINCE MOTTA, ZARA MARTINS SILVEIRA, 

ROSA DE BARROS COSTA, ZARIFE KELIL JAUDY, JURACY PEDROSO DE 

BARROS CAMPOS, EDMUNDO SANTANA, LOURDES DE GUSMÃO E 

SILVA, DEJANIRA MARIA DE DEUS FONTES, CELIA BARRETO DE 

ARAÚJO, LOURDES KALIX FERRO, LYSETTE MARIA PINHEIRO ESPÓSITO, 

NILZA EHRET MAGALHÃES, IRACEMA ARRUDA OLIVEIRA, JURACY 

PEDROSO DE BARROS CAMPOS, INVENTARIANTE - BENEDITA 

TEREZINHA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1.334/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, OSEIAS LUIZ 

FERREIRA - OAB:12.860/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 60326

Vistos, etc.

Primeiramente, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 1045, 

expedindo-se novamente o Ofício Requisitório em favor do Espólio de 

Edmundo Santana ( o antigo está na contracapa dos autos ).

No mais, tendo em vista que os demais patronos não se insurgiram com 

relação aos honorários advocatícios, apesar de intimados, sendo que 

apenas Oseias Luiz Ferreira se manifestou, informando que não se 

insurgirá porque só atuou na fase de execução, autorizo a expedição do 

Ofício Requisitório de honorários advocatícios para o patrono Russivelt 

Paes da Cunha.

Por fim, com relação à petição de fls. 1046/1047 e documentos de fls. 

1048/1059, determino que sejam transladados para os autos da 

Habilitação, código 817620 em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817620 Nr: 24051-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE LEITE GATTASS ORRO, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, MURILO CÉSAR LEITE GATTASS ORRO, DARLENE 

LEITE GATTASS ORRO, DEISE AUXILIADORA ORRO ARABI, DENISE LEITE 

GATTASS ORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 HABILITAÇÃO

CÓDIGO: 817620

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se Ação de Habilitação proposta por MATILDE LEITE GATTASS 

ORRO e outros.

Alega que era casada com o de cujus Alfredo Jorge Gattass Orro, o qual 

ajuizou ação de cobrança de vencimento pretérito no ano de 1996 em que 

pretendia restituição de valores cobrados indevidamente.

Conta que é inventariante, e pretende a habilitação processual nos autos 

dos processos 60326.

Juntou documentos as fls. 10/22.

O Estado se manifestou às fls. 25/29, dizendo que não se opõe à 

habilitação.

A requerente juntou novos documentos, fls. 33/36, bem como, juntou 

documentos nos autos principais (cód. 60236), às fls. 1048/1059, cujo 

translado para estes autos já foi determinado.

Em síntese, é o que merece registro.

 Fundamento.

Decido.

Por estarem presentes os requisitos legais, constatados pelos 

documentos carreados aos autos, DEFIRO o pedido de habilitação nos 

termos dos artigos 687 a 692 do CPC.

 Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e arquive-se com 

baixas, mas antes, translade-se cópia desta decisão para os autos 

principais (cód. 60326).

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1028259 Nr: 35939-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE MIRANDA PINTO, FERNANDO TADEU DE 

MIRANDA BORGES, JOSÉ BERNARDO DE MIRANDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 HABILITAÇÃO

CÓDIGO: 1028259

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se Ação de Habilitação proposta por ANA MARIA DE MIRANDA 

PINTO e outros.

Alegam serem parentes colaterais da de cujus Maria Heloisa de Miranda, o 

qual ajuizou ação de cobrança de vencimento pretérito no ano de 1996 em 

que pretendia restituição de valores cobrados indevidamente.

Juntaram documentos às fls. 06/20.

O Estado se manifestou às fls. 25/26, dizendo que não se opõe à 

habilitação.

A requerente juntou novos documentos, fls. 33/37.

Em síntese, é o que merece registro.

 Fundamento.

Decido.

Por estarem presentes os requisitos legais, constatados pelos 

documentos carreados aos autos, DEFIRO o pedido de habilitação nos 

termos dos artigos 687 a 692 do CPC.

 Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e arquive-se com 

baixas, mas antes, translade-se cópia desta decisão para os autos 

principais (cód. 60326).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 935416 Nr: 52278-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 81550 Nr: 8976-22.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DO 6o 

BATALHÃO PM DE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 1450/1453, no tocante ao pedido de habilitação dos 

herdeiros. Neste contexto, determino a suspensão do feito para dar 

regular processamento ao pedido de habilitação, nos termos do art. 689 do 

Código de Processo Civil de 2015.

Por fim, cite-se o requerido, para querendo, se pronuncie sobre a 

habilitação dos herdeiros, no prazo legal (art. 690 e parágrafo único c/c 

art. 183 caput e § 1° ambos do CPC/2015).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 826998 Nr: 32895-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade dos 

créditos tributários constituídos nos ACF n. 126036/53/32/2010, 

174166/53/32/2010,  125988/53/32/2010,  196406/53 /32 /2010 , 

182347/53/32/2010,  138292/53/32/2010,  138348/53 /32 /2010 , 

197991/53/32/2010,  198250/53/32/2010,  135213/53 /32 /2010 , 

197994/53/32/2010, 198263/53/32/2010 e 509398/53/32/2011.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. TJMT para 

fins de reexame necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 927115 Nr: 47718-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELITA BANDEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão 

e arquive-se com as devidas baixas de estilo.
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Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 898288 Nr: 28564-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, pelas razões acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, confirmando os efeitos do provimento antecipatório, 

determinando a imediata nomeação e posse do autor ao cargo de Técnico 

de Desenvolvimento Econômico Social – Arquitetura, referente ao 

concurso público regido pelo Edital n° 005/2009 de 27.7.2009 da SAD/MT.

Por derradeiro, condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios aos quais fixo por equidade 

em 10% causa, nos temos do §2º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1259072 Nr: 24078-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, 

NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD, GERALDO XAVIER GRUNWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fl. 2160, certifico o seguinte:

Conforme extrato do sistema SRP de fl. 2131, o ofício requisitório de fl. 

2101 foi encerrado pela Central de Precatórios por ausência de 

documentos.

Com o fim de evitar novo encerramento do ofício que será expedido, intimo 

os exequentes para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos os documentos 

mencionados pela Central de Precatórios como faltantes, na certidão de fl. 

2131-verso/2132, haja vista que os autos principais não se encontram 

nesta secretaria, mas em grau de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 768487 Nr: 21383-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 819085 Nr: 25372-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, DISVECO 

LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO TOYOTA, GALAXIE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CANOPUS, SOLARIS VEICULOS LTDA, 

MERCANTIL POLLUX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora concedida, e JULGO PROCEDENTE 

a ação para determinar, até que se julgue o mérito das Ações Anulatórias 

em apenso (cód. 825810, 825811, 825812, 825813, 825814, 825817 e 

825818), a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários 

lançados no sistema de conta corrente fiscal das autoras, bem como seja 

determinado que a SEFAZ/MT disponibilize pela internet as certidões 

positivas com efeito de negativas, e ainda, seja determinado que a 

SEFAZ/MT não apreenda as mercadorias das requerentes quando 

acobertadas por notas fiscais idôneas.Via de consequência, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pelas 

autoras e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do 

Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o 

f e i t o  p a r a  o  E .  T J M T  p a r a  f i n s  d e  r e e x a m e 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825811 Nr: 31784-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.Com relação à 

repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação de sentença, 

diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um 

montante exato.Via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

31 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825813 Nr: 31786-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA, DISVECO LTDA, DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade dos 

créditos tributários constituídos nos ACF n. 180667/53/32/2010, 

196542/53/32/2010,  180736/53/32/2010,  196585/53 /32 /2010 , 

660438/53/32/2010, 198247/53/32/2010, 180894/53/32/2010, 
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195767/53/32/2010 e 381667/53/32/2010.Via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pela 

autora e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

31 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 758898 Nr: 11165-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTAIR FERREIRA ZEFERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 825818 Nr: 31790-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLARIS VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade do 

crédito tributário constituído no ACF n. 180895/53/32/2010. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o requerido ao reembolso das 

custas adiantadas pela autora e ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §3º, II, do Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, 

remeta-se o feito para o E. TJMT para fins de reexame 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 706867 Nr: 759-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA PEREIRA BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 816379 Nr: 22823-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ILDELFONSO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015, 

mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.06/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 802899 Nr: 9359-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil.Condeno 

o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, 

ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1327560 Nr: 15059-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÊNCIA DO SEGUIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS DA SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o Mandado de Cumprimento de Liminar foi expedido. 

Razão pela qual faço a Intimação do IMPETRANTE para juntar aos autos a 

CONTRA-FÉ para acompanhar o Mandado e encaminhar para 

cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028710-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ENEDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1028710-77.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Ratifico a decisão proferida em plantão (ID: 15081501). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1009974-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

IVENS PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1009974-11.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por IVENS PEREIRA DA COSTA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando estabilidade excepcional no 

serviço público estadual. Deu à causa o valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 

Reais), Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente 

ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 30 de 

agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021717-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA DE PAULA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1021717-18.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021825-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1021825-47.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021884-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1021884-35.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021893-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1021893-94.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021358-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE BISPO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CONSOLI COMERCIO DE BIOMASSA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1021358-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por CONSOLI COMERCIO DE 

BIOMASSA LTDA. contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DA 

GERÊNCIA DE DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES FISCAIS, do GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO, da GERENTE DE 

CRÉDITO FISCAL e do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, todos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão da medida liminar para: a) Que seja determinado o 

restabelecimento da sua inscrição estadual, nº 135249260, sem quaisquer 

tipos de restrição; b) Que seja determinada a suspensão do lançamento 

do crédito tributário apontados na notificação, referente às operações de 

transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da Impetrante; c) 

Que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que se 

abstenham de efetuarem novos lançamentos referentes as operações de 
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transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da Impetrante e 

de apreender suas mercadorias. Aduz, em síntese, que atua na prestação 

de serviços florestais, transporte rodoviário, locação de veículos e 

máquinas pesadas, e comércio de bagaço de cana de açúcar e resíduos 

de madeira – cavaco de eucalipto, sendo que, para desempenhar suas 

atividades econômicas, possui matriz no Estado do Mato Grosso do Sul, e 

filiais nas cidades de Alto Taquari – MT, Itumbiara – GO, Lagoa Santa – 

GO, Santa Fé do Sul – SP e Trairi – CE, sendo permanente a remessa de 

mercadorias entre as filiais. Relata que o Fisco Estadual suspendeu a sua 

Inscrição Estadual da, em razão da existência de débitos de ICMS, 

lançados pela remessa de mercadoria entre os seus estabelecimentos, 

com a finalidade inequívoca, e ilegal, de coação para a cobrança do 

imposto, também ilegal, em razão da ausência de fato gerador. Pontua que, 

diante da suspensão de sua inscrição estadual, encontra-se proibida de 

exercer sua atividade econômica, em razão da impossibilidade de emitir 

notas fiscais, assim como de ser destinatária de qualquer nota fiscal, por 

ato praticado pelas autoridades tidas por coatoras, o que lhe tem gerado 

prejuízo econômico e moral, pelo atraso no cumprimento de seus 

contratos. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

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

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado o restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, 

nº 135249260, sem quaisquer tipos de restrição, bem como que seja 

determinada a suspensão do lançamento do crédito tributário apontados 

na notificação, referente às operações de transferência de mercadorias 

entre os seus estabelecimentos e, por fim, que autoridades tidas por 

coatoras se abstenham de efetuar novos lançamentos referentes as 

operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da 

Impetrante e de apreender suas mercadorias. Em análise 14193331 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra 

e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO 

A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas 

por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações 

de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028679-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

IVONETE EGIDIA DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1028679-57.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028842-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS (ADVOGADO(A))

CATARINO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028842-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por CATARINO LEITE DA SILVA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinado aos Requeridos que procedam com todos os meios 

necessários para que o Requerente seja transferido para o Hospital Geral 

ou para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, até a sua alta, para 

poder passar pela cirurgia indicada e ser tratado do quadro grave que 

apresenta, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista 

(ID nº 15102761). Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em 

síntese, é o que merece registro. Ressalto que a vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028747-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAPRINI (IMPETRANTE)
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RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1028747-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por EDSON CAPRINI com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do documento do veículo GM – CELTA, de cor prata, com 

placa de nº KAA-9188, chassi nº 9BGRD48X03G205818 e código de 

RENAVAM nº 809901544, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo GM – 

CELTA, de cor prata, com placa de nº KAA-9188, chassi nº 

9BGRD48X03G205818 e código de RENAVAM nº 809901544. sejam 

licenciados sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 15088132), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo GM – CELTA, de cor prata, com 

placa de nº KAA-9188, chassi nº 9BGRD48X03G205818 e código de 

RENAVAM nº 809901544, sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022590-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERZILA CONCEICAO GUIMARAES DA COSTA (IMPETRANTE)

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022590-86.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ERZILA 

CONCIÇÃO GUIMARÃES COSTA contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança 

para que seja determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato 

licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo Hyundai HB20S 1.0M 

COMF, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa QBB-3910, Chassi nº 

9BHBG41CAFP341947 e RENAVAM nº 1022681521 (ID nº 358079), bem 

como que seja declarada a ilegalidade das multas impostas ao Impetrante. 

Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 4563356). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4983171), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 
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do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

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

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

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

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

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

Hyundai HB20S 1.0M COMF, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa 

QBB-3910, Chassi nº 9BHBG41CAFP341947 e RENAVAM nº 1022681521 

(ID nº 358079), bem como que seja declarada a ilegalidade das multas 

impostas ao Impetrante. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

ilegalidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

358083), denota-se que não houve a observância da dupla notificação por 

parte da municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as 

multas/infrações aplicadas à Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB 

e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se 

imprescindível considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e 

pelo DETRAN/MT são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 87 de 174



dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, 

relativo ao veículo Hyundai HB20S 1.0M COMF, ano/modelo 2014/2015, cor 

branca, placa QBB-3910, Chassi nº 9BHBG41CAFP341947 e RENAVAM 

nº 1022681521 de propriedade da Autora (ID nº 358079), sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração 

referentes às multas estaduais e municipais, dos quais a Impetrante não 

foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504915-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ROSA (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504915-07.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: IOLANDA ROSA. 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 477670). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 530470 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 
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REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004809-51.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIA EUDES 

CARVALHO VENTURIN; EWELTON TROVISCO MESQUITA. REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual 

de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real 

ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 

482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o 

Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – 

URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 539088). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: 1021612 

afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 
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EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001780-90.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: JACYMAR 

CAPELASSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 502663). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 
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de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005164-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ROSILEI APARECIDA LOPES COSTA CROSCIOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005164-61.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ROSELI APARECIDA 

LOPES COSTA CROSCIOLI. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 
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vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 822066). Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de 

mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda 

dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da 

demanda. Réplica ao ID: 1080943 afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 
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moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003861-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

LEILA BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003861-12.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LEILA BARBOSA 

MARTINS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 818664). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 1084885 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 
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antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 
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INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. No mais, 

defiro o pedido de ID: 9726331 Intime-se. Cumpra-se. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário. Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005186-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

VALTEIR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005186-22.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: VALTEIR ALVES DOS 

SANTOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 822139). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 1086868 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 
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conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 
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CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. No mais, 

defiro o pedido de ID: 9726331 Intime-se. Cumpra-se. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário. Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005187-07.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ROSECLEL 

ALBERTINI DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 822575). Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de 

mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda 

dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da 

demanda. Réplica ao ID: 1086877 afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 
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base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 
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implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005409-72.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

SILVA VERNUCCI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6091872). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 
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DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005401-95.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: IRACEMA FERRARI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8814215). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 
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precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000892-87.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: CLEBER FIGUEIREDO 

LAGRECA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 
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Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9190345 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 
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monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018591-91.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SALVINA DOS 

SANTOS VIDAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8770986). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 
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parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 
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tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007611-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007611-22.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4476393). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 
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decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 
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(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007893-60.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: WALDIRLEY 

FERREIRA DE MORAIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do 

autor a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O 

autor alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719139). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 
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Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 111 de 174



Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015345-87.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JURANDIR PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9176417 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 
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REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000940-46.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SEBASTIANA TEIXEIRA 

DA CONCEIÇÃO DIODATO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719791). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 
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EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009026-40.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: LUCIMAR DUSMANN 

LUCAS ALVES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719483). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 
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Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002590-65.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

DE OLIVEIRA FURTADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 
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Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8814839). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 
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que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34782 Nr: 1822-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO URBANISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:OAB/MT 12.909, 

Ludmila Antonia da Silva Leal - OAB:18723MT, Luiza Borges Silva 

Thé Freire - OAB:11.248, STEFANIA LEANDRO RUWER - OAB:17921

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Deixo de condenar a executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se o exequente para requerer o que for de 

direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do 

feito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34372 Nr: 1557-94.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Diante do exposto, acolho o pedido da executada para declarar nula a 

CDA n. 1422650, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de 

condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela 

isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26794 Nr: 1275-27.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MENEZES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:OAB/MT 14.559

 Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o 

infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando 

ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa 

destinada à proteção ambiental. Diante do exposto, REJEITO a presente 

exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento 

da execução até seus ulteriores termos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 3341-09.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA JATOBÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FEGURI - OAB:12.736, 

Reginaldo S Faria - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, infere-se dos autos do Processo Administrativo n. 

811633/2011, ao menos nessa fase de cognição sumária, que à 

impetrante foi concedido o direito de apresentação de defesa nos termos 

da legislação que rege a matéria antes mesmo de ser proferido o ato 

administrativo que impugna – Decisão Administrativa n. 

587/SUNOR/SEMA/2017 (fls. 65/68) –, com apresentação de defesa 

administrativa (fls. 10/47 dos autos do processo administrativo) e juntada 

de petições (fls. 49/52 e 57 dos autos do processo administrativo), 

situação que afasta o alegado fumus boni iuris a ensejar o deferimento da 

medida liminar pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 

Abra-se vista ao Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 

12.016/2009 e, a seguir, conclusos. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23511 Nr: 1-62.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACETILDES RIBEIRO PINTO, Valdemir Vilela dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impuliono os 

autos com a finalidade de intimar o Requerido Valdemir Vilela, por 

intermédio de sua advogda - Dra. Ingrid de Souza Eickhoff - OAB/MT 

10216, para se manifestar acerca da proposta de honorários, no prazo de 

5 (cinco) dias (CPC, art. 465, §3º.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24959 Nr: 1310-21.2014.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o exequente ESTADO DE MATO GROSSO para que se manifeste 

no prazo de 10 (dez) dias, quanto à petição do executado às fls. 515/520.

Após, com ou sem manifestação, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37107 Nr: 3353-23.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS IVAN IVAN MISSEL BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. MAURICIO BARRIOS JUNIOR, OAB/MT 16.640, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22923 Nr: 423-71.2013.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RUBENS RABINOVITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se o já determinado à fl. 178, intimando as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tomar ciência e manifestar acerca da resposta 

apresentada pelo órgão ambiental às fls. 182/185.

Às providências.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 1806-11.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darkson Pereira de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35249 Nr: 2155-48.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES IND. E COM. DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para informar se houve o pagamento do 

crédito pelo executado, conforme petição de fl. 56, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, conclusos para análise da exceção de pré-executividade (fls. 

14/17-v).
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34789 Nr: 1829-88.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, da Resolução n. 

03/2016/TP c/c o artigo 2º, da Resolução n. 023/2013/TP, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO, ex officio, de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, para onde determino a remessa destes autos, porquanto a 

competência é absoluta.Proceda-se as anotações e baixas 

pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39225 Nr: 971-23.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9.672-A

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por PREMIER 

MADEIRAS LTDA, qualificado nos autos, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a extinção da execução, alegando a ocorrência da 

prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da 

presente execução fiscal (fls. 93/104).

 Em contrapartida, o exequente sustentou a não ocorrência da alegada 

prescrição (fls. 123/126). Juntou documentos às fls. 127/147.

É o relatório. Decido.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada 

a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de 

exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de 

Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

 A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA - 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

PELO JULGADOR – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA -JULGAMENTO 

EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

CONEXÃO – EXISTÊNCIA – PROCESSOS QUE BUSCAM O RECEBIMENTO 

DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO DA MESMA CADERNETA DE 

POUPANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção 

de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, sendo eles: 1) A 

possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida; e 2) é 

indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de 

dilação probatória [...]. (Ap 53293/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)”. (sem destaque no original).

No caso, o executado sustentou a ocorrência da prescrição entre a 

constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da presente execução 

fiscal.

De início, no que concerne a prazos prescricionais, entendo que é o caso 

de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o 

qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza” (art. 1º), inclusive as de cunho ambiental.

Sabe-se que a constituição do crédito de natureza não tributário, 

proveniente de infração ambiental, se dá com o encerramento do 

processo administrativo, constituindo este o marco inicial para a contagem 

do prazo prescricional para a sua cobrança. Nesse sentido:

“MULTA AMBIENTAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Prazo 

prescricional quinquenal. Aplicação do Decreto Federal nº 20.910 /32. 

Inaplicabilidade dos dispositivos do CTN nos casos de débitos de natureza 

não-tributária. Decurso de lapso superior a cinco anos entre a constituição 

definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo 

administrativo, e a data do despacho que ordena a citação. Súmula nº 467 

do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação / 

Reexame Necessár io :  REEX 90009950320098260014  SP 

9000995-03.2009.8.26.0014, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. 

Vera Angrisani, julgamento em 23 de Maio de 2013). [sem destaque no 

original]

Em arremate, preleciona a Súmula n. 467, do STJ: “Prescreve em cinco 

anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da 

Administração Pública de promover a execução da multa por infração 

ambiental”.

 Importante registrar, ainda, a suspensão do prazo prescricional para a 

cobrança do crédito por 180 (cento e oitenta) dias em decorrência de sua 

inscrição em dívida ativa, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 

ocorrer antes, conforme preleciona o art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980. O 

Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO 

LUSTRO PRESCRICIONAL POR CENTO E OITENTA (180) DIAS. 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. ‘Nas execuções fiscais de créditos não 

tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da 

prescrição preconizadas na Lei 6.830/80’ (EREsp 981.480/SP, 1ª Seção, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009). 2. No caso concreto, em 

se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da 

prescrição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80. 3. Agravo regimental 

não provido.” (STJ. AgRg no REsp n.1386522/RJ. Segunda Turma. Relator 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 05.11.2013).

Considerando essas premissas, não vislumbro, no caso, a ocorrência da 

alegada prescrição, notadamente porque entre a data da constituição 

definitiva do crédito, ocorrida com a homologação da multa imposta – 25 de 

agosto de 1998 (fl. 147) – e a data do despacho que ordenou a citação do 

executado, marco interruptivo da prescrição na presente ação executória 

(art. 8º, §2º, da Lei n. 6.830/80) – 09 de julho de 2001 (fl. 05) –, não 

transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto 

Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2º, 

§3º, da Lei n. 6.830/1980.

 Importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da 

presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo 

são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente 

administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o 

infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando 

ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa 

destinada à proteção ambiental.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34319 Nr: 1516-30.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO YOSHIHIRO NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:MT 14948, José Márcio de Oliveira - OAB:14247

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por MARCIO 

YOSHIHIRO NAKAMURA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), 

objetivando a extinção da execução fiscal, sob alegação de ilegitimidade 

passiva por não ser o responsável pelo imóvel objeto da autuação, uma 
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vez que vendeu o imóvel antes da autuação, motivo pelo qual requereu a 

sua exclusão do polo passivo da presente execução.

Em contrapartida, o exequente sustentou a ausência de comprovação de 

propriedade, devendo prosseguir a execução fiscal (fls. 85/86).

É o relatório. Decido.

 Como se sabe a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada 

a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de 

exame de ofício pelo Juiz. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao 

caso em análise, desde que não haja necessidade de dilação probatória, 

quando deverá a parte interpor embargos à execução.

 No caso, o excipiente sustentou que não é parte legítima para figurar no 

polo passivo da execução, eis que teria vendido o imóvel em 03 de 

outobro de 2007, sendo o débito exequendo de responsabilidade do novo 

adquirente.

Pois bem. Em análise dos documentos apresentados pelo excipiente, 

entendo que a comprovação de suas alegações necessita de dilação 

probatória.

 Isso porque, o excipiente juntou aos autos Escritura Pública de Venda e 

Compra com Contrato de Mútuo Financiamento de Aquisição de Imóvel com 

Garantia Fiduciária (fls. 73/82), não sendo tal documento hábil para 

comprovação da propriedade do imóvel, o que se daria com o registro da 

escritura pública de transmissão do bem ao adquirente que é o único ato 

capaz de produzir semelhante efeito perante terceiros.

Assim, somente o registro da escritura de compra e venda no Registro de 

Imóveis competente possui o condão de transferir a propriedade do 

imóvel, e, enquanto não se proceder a tal registro, o alienante continua ser 

havido como dono do imóvel, conforme preceitua o artigo 1245, §1º, do 

Código Civil, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, 

conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Só é cabível exceção de 

pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um 

de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa 

ser tomada sem necessidade de dilação probatória. [...] 5. Embargos de 

declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento”. (EDcl no AgRg no REsp 1217385 / SP – Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES – T1 - PRIMEIRA TURMA - DJe 19/04/2013) [sem 

destaque no original].

Portanto, não obstante ser possível a defesa indireta de mérito pela via da 

exceção de pré-executividade, se a alegação não for provada de plano, o 

indeferimento ou rejeição da exceção é medida que se impõe.

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21205 Nr: 1069-52.2011.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Lumina Cintra Junior EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Silva Teodoro Borges - 

OAB:12.742, JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, 

José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - OAB:5.959, Karla 

Karolina Aparecida Dias Pompermayer - OAB:15965, Leonardo 

Luis Nunes Bernazzolli - OAB:10.579, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Biral de Freitas - 

OAB:12678/MT, José Adelar Dal Pissol - OAB:2838

 Vistos.

Intime-se o exequente RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR EPP para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, quanto à petição do executado às 

fls. 368/375.

Após, com ou sem manifestação, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10520 Nr: 352-74.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA BRESSAN BAGESTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos Santos - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, GERSON FERREIRA PAES - OAB:778, josé antonio 

ferreira dos santos - OAB:, JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:16318

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Milton Jose Ferreira Paes Farias, OAB/ 16318/O, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 1882-69.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD-NEIA COM CONSTR. INCORPORAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Ferreira Neto - 

OAB:MT 8.153

 Certfico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Advogado ÁLVARO FERREIRA NETO, OAB/MT 8.153, para retirar a 

petição embargos à execução a fim de distribuir, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25433 Nr: 258-53.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO LEMOS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO SANTOS 

FILHO - OAB:13685

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida Luiz Antônio Lemos, 

por intermédio de seu advogado, para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 2336-15.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAÍSA FONSECA ZANCHETA 

- OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 
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de 05 (cinco) dias trazer cópia da inicial, bem como depositar o valor de 

R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 3526-47.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARGO 

THIMMIG - OAB:10.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24284 Nr: 720-44.2014.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sempio Faria - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar 

vícios que invalidem o Auto de Infração n. 005754 (fl. 68), proveniente da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do Município 

de Cuiabá (MT), por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.Condeno 

a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os 

quais fixo no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), nos termos do 

art. 85, §§2º e 3º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 

21 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25895 Nr: 629-17.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONJUCEL CONSTRUTORA JAURU CIVIL E 

ELETRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Intimem-se as partes.Decorrido o prazo para interposição 

de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 09 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8819 Nr: 66-33.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme da Costa Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B

 Certifico que impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do executado 

para manifestar sobre ofício nº 1824.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29224 Nr: 1118-20.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPOLITO JACINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, LUZINETE VIEIRA 

DE SOUZA, JOSEFINA DE TAL, CALIXTO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:10948, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do requerido para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1049 Nr: 148-11.2002.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weslly Cardoso Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 5180

 Vistos.

Intime-se o executado para apresentar o contrato de alienação fiduciária 

celebrado com o Banco Honda S/A, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em 

vista que não demonstrou que o veículo bloqueado encontra-se alienado.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 610 Nr: 22-63.1999.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Paraná Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 

415, na forma requerida.

2. INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente 

documentos aptos a demonstrar que de início ao cumprimento do acordo 

firmado à fl. 408 e devidamente homologado à fl. 409, especialmente no 

que diz respeito ao subitem 1.1.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se nova vista dos 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para ciência e manifestação.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26297 Nr: 923-69.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ANDRÉ TRANSPORTE E REMOÇÃO DE 

ENTULHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 

E ORDEM PUBLICA, AGENTE DE REGULAÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Arruda Vaz Guimarães - 

OAB:17401/MT, Gustavo Cestani Fava - OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 intimo a impetrante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29228 Nr: 1122-57.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIMAR ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 3.640

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o exequente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23525 Nr: 15-46.2014.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEMA/MT, Coordenador de Controle Processual da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE PINHO - 

OAB:1820/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos para intimar a impetrante para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 364303 Nr: 3934-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR GONÇALVES E GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIAGDA SIQUIERI GOMES 

SCATOLA - OAB:21.161, gisele da silva rezende - OAB:21633, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Autos nº 393466.2014.811.0042

Código 364303

Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando Oscar Gonçalves e Gonçalves 

cumpre pena no regime fechado.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

In casu, o recuperando fez prova de que laborou 60 (sessenta) dias 

inéditos, nos meses de Maio e Junho de 2018, o que lhe dá o direito a 

remição de 20 (vinte) dias, conforme folha de frequência de fls. 362.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o apenado fará 

jus a 01 (um) dias de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, 

alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 20 (vinte) dias de pena da 

recuperanda Oscar Gonçalves e Gonçalves, em face das 60 (sessenta) 

dias trabalhados.

Atualize-se o cálculo de pena.

Após, conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 09 de Agosto de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 444715 Nr: 21548-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA SOUSA PERES DA 

SILVA - OAB:

 Defiro conforme cota ministerial de fls. 373/374.

Diante disso, com fundamento no art. 1.440, § 4?º da CNGC/MT, bem como 

pelo fato de que o recuperando comprovou o seu endereço residencial no 

município de Jangada/MT, o qual pertence à comarca de Rosário 

Oeste/MT, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos àquela Comarca, com a máxima urgência.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto
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 Cod. Proc.: 485117 Nr: 24821-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Autos nº 24821-66.2017.811.0042

Código 485117

Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando EDUARDO DE ALMEIDA cumpre 

pena no regime fechado, junto ao Centro de Ressocialização de Cuiabá – 

CRC.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Nesse linhame, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

Assim, com fulcro no art. 66, inciso II, alínea “d”, da LEP, DECLARO 

remidos 142 (cento e quarenta e dois) dias da pena do recuperando 

EDUARDO DE ALMEIDA, em face dos 308 (trezentos e oito) dias laborados 

e 484 (quatrocentas e oitenta e quatro) horas/aula.

Atualize-se o cálculo de pena constante nos autos e, em seguida, oferte 

vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

Finalmente, determino a submissão do penitente aos exames legais.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de Julho de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 331428 Nr: 11865-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELLUAN MARTINS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258 OAB/MT

 Executivo de Pena cod. n. 331428

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de Pena em regular tramitação.

Cálculo de Pena de f. 324, devidamente homologado à f. 326.

Requisito objetivo para a Progressão de Regime a ser alcançado em 

24/01/2026.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 325.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2017.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Convocada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 452577 Nr: 29687-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Trata-se de executivo de pena de MARTA BARRA DA SILVA.

Progressão de regime para o aberto no dia 19.03.2018 (fl. 70).

À fl. 74, a defesa da recuperanda formulou pedido de autorização de 

viagem pelo prazo de 10 dias, no período de 01 a 11 de setembro, a fim de 

visitar seus familiares na comarca de Juína/MT.

É o relato. Decido.

Em análise dos autos, observo que a penitente não violou as condições 

impostas para o cumprimento de pena no atual regime, visto que, vem 

comparecendo mensalmente em juízo para assinar o termo.

Sendo assim, autorizo a recuperanda a se deslocar até a comarca de 

Juína/MT, com prazo de 10 (dez) dias (conforme solicitado), nos termos do 

art. 124, da LEP, pelo período de 01.09.2018 à 11.09.2018, a fim de que 

possa visitar os seus familiares, condicionado ao cumprimento das 

seguintes providências:

a) Acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de 

endereço do local onde a mesma permanecerá na comarca de Juína/MT;

b) Os comprovantes de passagem (ida e volta) ou notas fiscais dos 

gastos com combustível (no caso de veículo próprio);

b) Não se ausentar desta Comarca por período superior a 10 (dez) dias;

 Com o cumprimento das sobreditas providências, expeça-se alvará de 

autorização de viagem.

Intime-se a reeducanda, pessoalmente, acerca das condições impostas ao 

deferimento da autorização de viagem.

Sem prejuízo, diante da progressão de regime, determino seja elaborado 

novo cálculo de pena. Após, dê-se vista ao Ministério Público e a defesa.

Por fim, intime-se a recuperanda para que no prazo máximo de 05 dias 

junte aos autos, comprovantes atualizados do exercício de atividade lícita 

(holerite do mês) e de endereço fixo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito –

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 105465 Nr: 9357-51.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SEVERINO ALVES QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 “Vistos,
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 Compulsando os autos, verifica-se que foi designada audiência de 

justificação para a presente data, com a finalidade de colher as 

declarações prestadas pelo(a) recuperando(a) JOÃO SEVERINO ALVES 

QUEIRÓZ acerca do descumprimento apontado nos autos.

Contudo, verifica-se no presente PEP, que não foi expedido mandado de 

intimação, com a finalidade de notificar o(a) penitente acerca da referida 

audiência.

Assim sendo, redesigno o ato prejudicado para o dia 02/10/2018, às 

14h45min.

Intime-se o(a) penitente.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 113799 Nr: 636-76.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GONÇALVES CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A defesa do recuperando RENATO GONÇALVES CORREIA DA SILVA, o 

qual cumpre pena em regime fechado, requer a remessa do presente 

executivo de pena à Comarca de Cáceres/MT, ao argumento de que 

possui vínculo familiar naquela urbe.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleiteado pela 

defesa, condicionado à comprovação da existência do vínculo.

Assim sendo, intime-se a defesa do penitente para que comprove nos 

autos a existência do vínculo familiar com a Comarca de Cáceres/MT.

Após a juntada de documentos hábeis à aludida comprovação, volvam-me 

os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 495454 Nr: 34688-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, 

HUGO RENATO DUQUE PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 13/08/2018, às fls. 

259/275, nos autos acima mencionados, na qual o réu HUGO RENATO 

DUQUE PAES, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, 

inciso I, II e V, c/c Art. 180, caput (por duas vezes), c/c art. 311, caput, 

todos do CP, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, regime fechado, 

nos termos do art. 33, parágrafo 2º, "a"do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 507237 Nr: 46412-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GABRIEL SOUZA SILVA, VICTOR HUGO 

BATISTA RIBEIRO, JEREMIAS BEZERRA DA SILVA, SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

Rubia ferretti - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. RUBIA FERRETTI. OAB/MT: 9994/B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 5. – Cumpra-se o disposto no item 

11, com relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 

403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506310 Nr: 45283-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO. OAB/MT: 6.707

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 17/08/2018, às fls. 

550/562, nos autos acima mencionados, na qual o réu ALMIR CANDIDO DE 

FIGUEIREDO, foi condenado nas sanções do artigo 14 e 16 da Lei n° 

10.826/03, c/c Artigos 297 e 307, c/c art. 69, todos do CP, à pena de 07 

(sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa e 03 (três) 

meses de detenção, regime semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 

3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 142367 Nr: 11005-95.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEITE ALMEIDA, ELIZEU ALVES DO 

NASCIMENTO, ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO, JOILSON ALMEIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Eliezer Alves do Nascimento, Cpf: 00793321107, Rg: 

1041049-0 SSP MT Filiação: Domingos do Nascimento e Joacy Alves do 

Nascimento, data de nascimento: 22/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carro, Endereço: Av. Novo Milenio, 

Bairro: Barreiro Branco - Coxipó., Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/08/2018, às fls. 

332/342, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ELIEZER ALVES 

DO NASCIMENTO pelo delito descrito no Artigo 155, § 4º, inciso I, IV, c/c 
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artigo 158, § 1°, na forma do Art. 69 , ambos do CP, à pena de 07 (dsete) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) 

dias-multa, regime seniaberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem 

custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 142367 Nr: 11005-95.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEITE ALMEIDA, ELIZEU ALVES DO 

NASCIMENTO, ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO, JOILSON ALMEIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DOS RÉUS DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Elizeu Alves do Nascimento Filiação: Domingos do 

Nascimento e Joaci Alves do Nascimento, data de nascimento: 08/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carros, 

Endereço: Rua 03, Nº 51, Quadra 03, Tel: 3641-3975, Bairro: Jardim 

Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/08/2018, às fls. 

332/342, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ELIZEU ALVES 

DO NASCIMENTO pelo delito descrito no Artigo 155, § 4º, inciso I, IV, c/c 

artigo 158, § 1°, na forma do Art. 69 , ambos do CP, à pena de 07 (dsete) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) 

dias-multa, regime seniaberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem 

custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 142367 Nr: 11005-95.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEITE ALMEIDA, ELIZEU ALVES DO 

NASCIMENTO, ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO, JOILSON ALMEIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DOS RÉUS DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Flávio Leite Almeida, Cpf: 04764657619, Rg: 11435601-7 

SSP RJ Filiação: Jorge dos Santos Almeda e Ana Maria Leite, data de 

nascimento: 13/10/1980, brasileiro(a), natural de Belo horizonte-MG, 

casado(a), mecânico, Endereço: Rua São Domingos, 316, Bairro: Barreiro 

Baixo- Sta Helena, Cidade: Belo Horizonte-MG

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/08/2018, às fls. 

332/342, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR FLÁVIO LEITE 

ALMEIDA pelo delito descrito no Artigo 155, § 4º, inciso I, IV do CP, à pena 

de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (doze) dias-multa, 

regime aberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem custa processuais, 

por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 355093 Nr: 16829-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Manoel Francisco da Silva, Cpf: 70419594140, Rg: 

27816656 SSP MT Filiação: Francisco Eugenio da Silva e Maria Rosa de 

Alcantara, data de nascimento: 10/01/1976, brasileiro(a), natural de São 

benedito-CE, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Endereço Não Informado, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/08/2018, às fls. 

108/111, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA pelo delito descrito no Artigo 155, § 4º, inciso II CP, 

à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, 

regime aberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem custa processuais, 

por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 359955 Nr: 22598-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM, PAULO 

SERGIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:17431

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI. OAB/MT: 

17431

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/10/2018, ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:CERTIFICO E DOU FÉ QUE visando a readequação da 

pauta do mês de Julho, face às férias regulamentares do representante do 

Ministério Público e da Defensoria Pública Criminal, foi determinada a 

redesignação da audiência (26/07/2018)para o próximo DIA 17 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H20MIN.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 537488 Nr: 46563-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PETHERSON DA COSTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107
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Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Willian Petherson da Costa Barbosa, Rg: 24811998 SSP 

MT Filiação: Eleonardo Lino Barbosa e Valdineia da Costa, data de 

nascimento: 18/09/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pintor, Endereço: Rua Princesa Izabel, Casa 139, Bairro: Altos da Serra, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do 

CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432588 Nr: 8481-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA MARIANO, AUILISTON 

NUNES, MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO, para devolução dos autos nº 8481-81.2016.811.0042, 

Protocolo 432588, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527158 Nr: 19084-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Vistos,

 I – Designo audiência para o dia 02.10.2018 às 15h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo o vista dos autos prazo de 03 

(três) dias.

III – Saem os presentes intimados.

IV – Intimem-se e requisite-se.

V-Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

ADEMAR COELHO DA SILVA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514722 Nr: 7223-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IAELSON NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA, VALDINEI 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:25.553, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192

 Vistos,

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – No que diz respeito ao pedido de liberdade formulado pela defesa, 

entendo que o mesmo não merece acolhida, pois embora tenhamos 

encerrado a instrução nesta data, o feito cuida de jovens acusados, a 

prisão somente persistiu por tempo maior que o de costumes nesta vara 

em razão da pluralidade de réus e de defesas, aliado ao fato de haver 

motivos exógenos ao tradicional da vara para o relativo retardo.

Por outro lado, embora tratemos aqui de acusados tecnicamente primários, 

verifica-se uma pluralidade de crimes, praticados com violência, que, em 

caso de eventual condenação haja a possibilidade de regime mais 

gravoso.

Adoto, ainda, como razão de decidir o fato de que nesta vara as 

sentenças costumam ser prolatadas de forma célere, na maioria das 

vezes em audiência, de modo que o encerramento do feito neste grau de 

jurisdição está próximo.

Com efeito, indefiro o pedido de liberdade.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 Segue sentença anexa ao processo.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Valdinei)

DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ

 Advogado de defesa (Ezequiel)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 474554 Nr: 14451-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANDA LUZ SOARES QUADROS, RAONI 

TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14451-28.2017.811.0042 (CÓDIGO: 474554) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: NANDA LUZ SOARES QUADROS 

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS Vistos. Em que pese a apresentação de 

Resposta à Acusação pela defesa do acusado RAONI TEIXEIRA DOS 

SANTOS (fls. 92/117), postergo a análise da mesma para o momento 

oportuno, haja vista que o Ministério Público ofereceu ao mesmo a 

Suspensão Condicional do Processo, devendo ser designada audiência 

para oferecimento das condições. Contudo, este juízo não tem mais data 

disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados 

para os processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, 

incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e 

ante a impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, 

no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá 

mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles 

tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins cabíveis. 3. 

Deliberações Finais: Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestar-se quanto a não localização da acusada NANDA LUZ SOARES 

QUADROS para citação. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho
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 Cod. Proc.: 530596 Nr: 22395-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE 

CARVALHO, JULIO CESAR DA SILVA COICARE, RAFAEL FERREIRA DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 22395-47.2018.811.0042 (CÓDIGO: 530596)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO

 JULIO CESAR DA SILVA CAICARE

 RAFAEL FERREIRA DE BRITO

 Vistos, etc.

As razões expostas nos pedidos de revogação da prisão preventiva do 

acusado JULIO CESAR DA SILVA CAICARE não elidem os motivos que 

ensejaram a decretação da prisão preventiva. Além disso, não existe fato 

novo, o que obsta à reapreciação da 'quaestio' (art. 313, do CPP).

Na hipótese em apreço, a douta defesa não apontou qualquer fato novo, 

mas tão-somente fundamento jurídico diverso daquele utilizado para a 

decretação da prisão.

Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da segregação 

cautelar como forma de garantir a ordem pública, mormente quando a 

periculosidade do acusado restou evidenciada pelo modus operandi e 

ainda, o modo de execução do suposto delito, evidencia certa 

periculosidade do agente, mediante a extrema violência utilizada.

Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido 

demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o pedido de revogação 

formulado pela defesa do acusado JULIO CESAR DA SILVA CAICARE, 

sem prejuízo de posterior apreciação, acaso presentes às hipóteses 

autorizadoras.

Oficie-se a Central de Mandados para que providencie a devolução do 

Mandado de Citação expedido para a acusada BRUNA MARIA 

WANDERLEY SOARES DE CARVALHO em 07.08.2018 com urgência, haja 

vista que há nos autos réus presos e a tramitação do feito deve ocorrer 

de forma prioritária.

Com a devolução do referido Mandado de Citação, intime-se a defesa da 

acusada BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO para que 

apresente Resposta à Acusação no prazo legal.

Por fim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que no prazo 

legal apresente Resposta à Acusação em relação ao acusado RAFAEL 

FERREIRA DE BRITO, tendo em vista que o mesmo solicitou a nomeação de 

um defensor público (fl. 229).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529070 Nr: 20841-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MARCOS PEREIRA SOUZA, MARCO 

AURELIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:19486/O

 Diante do exposto, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao autuado TONI MARCOS PEREIRA SOUZA. Contudo, com 

fundamento no art. 282, § 5º do CPP, aplico ao indiciado as seguintes 

medidas cautelares: 1.Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, 

I, CPP);2.Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por 

período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo 

(art. 319, IV, CPP);Advirta ao acusado que a inobservância de quaisquer 

das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação de sua prisão 

preventiva (art. 282, § 4º, CPP).3. Deliberações.Expeça-se o ALVARÁ DE 

SOLTURA devendo o acusado ser posto imediatamente em liberdade, 

salvo se por outros motivos estiver preso.Proceda-se a retirada/baixa da 

prisão do acusado no Sistema de Banco Nacional de Mandado de Prisão 

do CNJ e no Sistema Apolo.Contudo, considerando que este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e 

ante a impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, 

no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá 

mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles 

tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Intimem-se.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 424202 Nr: 29957-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL VIEIRA DE ARRUDA, WELISSON 

FERREIRA DA SILVA BRITO, DOUGLAS SEBASTIÃO COSTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para efetiva destinação do valor 

apreendido nos autos, uma vez que os atuais proprietários do veículo em 

questão são os arrematantes do bem e não os antigos proprietários.

Considerando que não há nos autos informação quanto a identificação 

dos possíveis proprietários do bem, DECRETO o perdimento do valor 

depositado nos autos e DETERMINO que o valor seja revertido ao Juízo da 

2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422862 Nr: 28529-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO, ALDRINEY 

DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para efetiva destinação do valor 

apreendido nos autos.

Sendo assim, conforme determinação de fls. 228/232, foi DETERMINO que 

o valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara 

Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 399357 Nr: 21080-96.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE MOURA PINHO, GENIVALDO DE 

ARBUEZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 PROCESSO Nº: 21080-96.2009.811.0042 Cód. 399357AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.RÉUS: GERSON DE 

MOURA PINHOGENIVALDO DE ARBUEZVistos etc.,.2.Fundamentação:Do 

exame dos autos, verifica-se que foi designada audiência à fl. 1.416 para 

o dia 22.10.2018 às 16h00min, tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta de audiências desta Vara, REDESIGNO a audiência 

marcada à fl. 1.416, para o dia 31.01.2019 às 15h00min.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.Intimem-se os acusados, seu 

(s) advogado (s), caso existentes no feito, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.Se os réus estiverem 

presos, requisitem-se.Ressalto que as partes deverão comparecer aptas 

para apresentação de alegações orais em audiência.Às 

providências.Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 318535 Nr: 17988-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES PEREIRA, JOÃO FARIAS 

PINHEIRO, CÉLIO ROBERTO JESUS SOARES, OZIRES PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:

 PROCESSO Nº 17988-42.2011.811.0042 Cód. 318535AUTOR: MINISTÉRIO 

PÚBLICORÉUS: JOSÉ ALVES PEREIRAJOÃO FARIAS PINHEIROOZIRES 

PEREIRA DOS SANTOSCÉLIO ROBERTO JESUS SOARESVistos etc;2 - 

FundamentaçãoCompulsando os autos, verifica-se que a defesa do 

acusado JOÃO não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 409, do CPP.Tampouco foram trazidas 

argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, de qualquer forma, 

são inadequadas neste momento processual.Assim, designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24.01.2019 às 15h00min. Intimem-se 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.Intimem-se os acusados, seu 

(s) advogado (s), caso existentes no feito, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.Se os réus estiverem 

presos, requisitem-se.Ressalto que as partes deverão comparecer aptas 

para apresentação de alegações orais em audiência.Defiro o pedido pela 

defesa do acusado OZIRES à fl. 470, para que apresente procuração “Ad 

Judicia” no prazo de 15 (quinze) dias, extrapolando o prazo, certifique-se 

e retornem-me conclusos.Às providências.Cuiabá - MT, 24 de agosto de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 421870 Nr: 27461-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:

 Código: 421870

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que foi designada audiência à fl. 155 

para o dia 31.10.2018 às 16h00min, tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta de audiências desta Vara, REDESIGNO a audiência 

marcada à fl. 155, para o dia 31.10.2018 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 155936 Nr: 3286-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JORGE DOS REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:, TAMIRIS NUNES DUALIBI - OAB:22.642

 Código: 155936

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que foi designada audiência às fls. 

175/176 para o dia 31.10.2018 às 16h30min, tendo em vista a necessidade 

de readequação da pauta de audiências desta Vara, REDESIGNO a 

audiência marcada às fls. 175/176, para o dia 30.01.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488310 Nr: 27808-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16.791

 AÇÃO PENAL Nº:27808-75.2017.811.0042 Código: 488310

RÉU: VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de VALDECIR, pela suposta prática do crime tipificado no art. 

342, do Código Penal.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

declínio de competência em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal, pois 

trata-se de crime contra a administração pública (fls. 115/116).

Desta forma, em consonância com a manifestação ministerial, percebe-se 

que o delito praticado, em tese, é daqueles cuja competência para ser 

julgado é do juízo da 7ª Vara Criminal, pelo que DECLINO da competência 

em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal.

Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 443176 Nr: 19913-97.2016.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO JUNIOR PIRES DE DEUS, RAFAEL 

SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 Cód. 443176

Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para efetiva destinação do valor 

apreendido nos autos.

Sendo assim, conforme determinação de fls. 130/138, DETERMINO que o 

valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 129932 Nr: 10817-05.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGP, MFDA, JCDG, GSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, JOSÉ LUIZ DE AGUIAR 

BOJIKIAN - OAB:4.605/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, RODRIGO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:15.386, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Cód. 129932

DESPACHO

Vistos em correição.

Verifica-se que os presentes autos já se arrastam há vários anos sem ter 

sido possível darmos uma resposta judicial (sentença) à sociedade, com a 

punição dos autores do crime aqui processado.

A delonga no trâmite deste feito se deve a inúmeros motivos, dentre os 

quais podemos citar de forma determinante, a complexidade do fato pela 

sua própria natureza (latrocínio), bem como a pluralidade de réus 

(atualmente conta com 03 (três) réus, mormente porque o quarto réu 

acabou falecendo), fatores estes inegavelmente determinantes no curso 

de qualquer processo penal, conforme, inclusive, já pacificado pela 

jurisprudência pátria .

Constata-se o feito, processualmente falando, se encontra apto à 

designação da audiência de instrução e julgamento. Todavia, a par das 

certidões anexadas, correspondentes as intimações das testemunhas 

arroladas pelas partes frente à audiência que foi cancelada, observamos 

que estas, quase em sua totalidade, não foram localizadas nos 

logradouros declinados.

Desse modo, em respeito aos princípios da economia e celeridade 

processual, de forma antecedente à designação da audiência instrutória. 

DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informarem os endereços atualizados de suas respectivas testemunhas, 

devendo, ainda, ser a realizada a abertura de vistas dos autos ao MP em 

igual prazo.

As defesas deverão, ainda, em igual prazo, apresentar os endereços 

atualizados dos seus respectivos assistidos.

Advirto, ainda, quanto à necessidade de todos os acusados estarem 

devidamente representados pelos seus patronos através da competente 

procuração.

Com o aporte das informações acima mencionadas, concluso para 

designação da audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 440944 Nr: 17527-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON DUARTE DE MELO, WANDERSON 

PEREIRA FEITOSA, VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DO 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Processo Criminal nº.17527-94.2016.811.0042

 Vistos etc,...

Considerando que o mandado de prisão em desfavor do acusado Neilton 

Duarte de Melo fora cumprido em data de 22/08/2018 (fl. 134), antecipo a 

audiência de instrução designada nos autos para o dia 26/11/2018 às 

16h45min.

Tendo em vista que o acusado Neilton se encontra preso na comarca de 

Cáceres/MT, expeça-se carta precatória com a finalidade de intima-lo da 

audiência designada nos presentes autos, bem como, para que proceda 

naquele juízo seu interrogatório.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 143905 Nr: 11153-09.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Processo Crime nº. 11153-09.2009.811.0042 – Cód. 143905

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 29/11/2018 às 

13h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 346639 Nr: 7198-28.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GEON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMELIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11967/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Processo Criminal nº. 7198-28.2013.811.0042 – Cód. 346639

Data, horário e local: Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2017, às 16h00min, na 

sala de audiências da 6ª Vara Criminal.

PRESENTES:

Juíza de Direito: Suzana Guimarães Ribeiro

Ministério Público: Adriano Augusto Streicher de Souza
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Advogada: Normélia Oliveira da Silva (ausente)

Acusado:

Rafael Geon de Sousa (ausente)

Testemunhas ausentes

Evanessa Fantacholi

Jhonatanh Lima de Freitas

José Dilton de Souza

Marcos Vinicius Pereira Marques

Pela MMª Juíza:

Declarada aberta a audiência com as formalidades legais, foi constatada a 

presença das partes acima nominadas.

Tendo em vista que não há andamento no Apolo quanto ao envio de 

matéria para imprensa para intimação da advogada, e esta não 

compareceu, restou o ato prejudicado.

O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas ausentes, o que 

defiro.

Desta forma, redesigno audiência para o dia 12/11/2018 às 14h45min.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo para constar, a MMª. Juíza determinou que se 

encerrasse o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, __ 

(Tatiany T. de Andrade), Assessora de Gabinete II, que o digitei.

 Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

Ministério Público Defensoria Pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 348183 Nr: 9016-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 05/11/2018 às 13h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 530598 Nr: 22396-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN AFONSO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O

 INTIMAR A DR RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB/MT 20267, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 522604 Nr: 14637-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDIONE SOUZA CORDOVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MACIEL - OAB:10.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Estabelecem os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal que 

as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem 

ao processo e que não serão restituídas nos termos do art. 92, inc. II, do 

Código Penal (Lei n. 7.209/1984). Assim, não há qualquer direito líquido e 

certo do Impetrante a ser amparado, já que o veículo foi legalmente 

apreendido e, só será possível extrair a certeza do direito do Impetrante 

com a conclusão do inquérito policial ou o término da instrução criminal e a 

prolação de sentença na Ação Penal. Ante ao exposto, denego a 

segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 343337 Nr: 3406-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MARQUES DOS SANTOS, AILSON 

DE OLIVEIRA ROSA, EDER DE OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 INTIMAR O DR ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA OAB/MT4356, 

DR. ROSSELLO FRANSOSI OAB/MT 6222, DR NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO OAB/AC 3878 E DR MARCELO APARECIDO DA SILVA 

ORMOND OAB/MT 12636, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 15:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536576 Nr: 28189-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYO RAFAEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Rocha Botega - 

OAB:60.618/PR

 Vistos.

Designo o dia 27/09/2018, às 13h50min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504633 Nr: 43647-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO HENRIQUE DE SOUZA, Rg: 

24508756, Filiação: Mário Ferreira de Souza e Maristela Bravim Miranda de 

Souza, data de nascimento: 14/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Marialva-PR, convivente, marceneiro, Telefone 65 992572289. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu MARIO HENRIQUE DE SOUZA, 

para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 

que se realizará no dia 13/12/2018, às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA como incurso nas penas do art.33, 

caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 61, inc.I, do Código Penal (...)"

Despacho/Decisão: iiVistos, etc.Considerando que esta magistrada estará 

realizando audiências de custódia no dia 10 de outubro deste ano, em 

susbtituição ao Juíz Titular da 13ª Vara Criminal, mister se faz readequar a 

pauta de audiência, a fim de redesignar a audiência retro para o dia 

13/12/2018, às 14h.Procedam-se as devidas comunicações.
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Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472757 Nr: 12616-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON BRANDO PEREIRA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLON BRANDO PEREIRA LEITE DA 

SILVA, Rg: 24570680, Filiação: Rosangela Fernanda Pereira Leite e 

Natalino Alves da Silva, data de nascimento: 02/11/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, ajudante de intalação de som 

automotivo, Telefone 65 99260-0097. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu MARLON BRANDO PEREIRA 

LEITE DA SILVA, para comparecimento a audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento, que se realizará no dia 13/12/2018, às 13:50 

horas.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia MARLON BRANDO PEREIRA LEITE DA SILVA, como incurso nas 

penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art.180, caput do CP (...)"

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que esta magistrada estará 

realizando audiências de custódia no dia 10 de outubro deste ano, em 

susbtituição ao Juíz Titular da 13ª Vara Criminal, mister se faz readequar a 

pauta de audiência, a fim de redesignar a audiência retro para o dia 

13/12/2018, às 13h50min.Procedam-se as devidas comunicações.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529051 Nr: 20824-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passadore dos 

Santos - OAB:6084/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

fim de serem prestadas informações em HC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527718 Nr: 19621-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RIBEIRO PINTO, ELAYNE CHRISTIAN 

OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:23284-B, MARCOS IVAN SILVA - OAB:13.800/MS

 (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet em desfavor dos 

denunciados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/10/2018 às 15:10 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. (...). Intimem-se (...) o advogado 

constituído dos réus, sendo este, por DJE. (...) Diante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 169/172, INDEFIRO o pedido 

de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de 

ELTON RIBEIRO PINTO. (...) Diante o exposto, sem maiores delongas, 

INDEFERIDO o pedido em tela, MANTENDO a prisão domiciliar de ELAYNE 

CHRISTIAN OLIVEIRA MARQUES. Em tempo, (...) DETERMINO que a defesa 

da ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte-se aos autos todos os 

atestados médicos, com datas posteriores a prisão da acusada, a fim de 

comprovar que esta está se submetendo aos tratamentos médicos e 

psicológicos que necessita, bem como para justificar a sua ausência de 

seu domicílio, já que não é demais lembrar que se tratando de prisão 

domiciliar, a mesma deve ficar recolhida em seu domicílio 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, sob pena de revogação. ADVIRTO, ainda, que, a 

partir da presente data, toda ausência de seu domicílio, por conta da 

autorização acima mencionada, a ré deve apresentar justificativa e 

atestado perante este juízo, pois, do contrário, lhe será aplicada a medida 

cautelar de monitoramento eletrônico a fim de fiscalizar essas saídas de 

sua residência OU, quiçá, será revogado a benesse que lhe foi concedida, 

já que decorrido mais de 03 (três) meses de sua prisão, até o momento 

não apresentou nenhum atestado médico; e, ademais, é bom lembrar que 

ela mesma frisou em seu depoimento extrajudicial que “é funcionária do 

Banco do Brasil, mas está afastada por recomendações médicas, pois 

sofre de síndrome do pânico” (fls. 19-verso/20). (...) A vista de tais 

razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de questão(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530287 Nr: 22053-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA SILVA COLUNA, IOLANDA 

CAROLINE DA SILVA PALERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 (...) RECEBO A DENÚNCIA formulada contra os acusados.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/10/2018 às 14:00 horas, 

para o interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa.Citem-se os acusados dos termos da ação e 

intimem-se da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas 

pelas partes, bem como o advogado constituído dos réus, sendo este, via 

DJE. Notifique-se o Ministério Público.Requisite-se a apresentação do 

acusado neste Juízo, para o ato.Procedam-se as devidas solicitações e 

comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da 

CNGC/MT, parte judicial.Por fim, a defesa requereu que o acusado seja 

submetido à realização de exame toxicológico, com o intuito de comprovar 

que é apenas usuário de drogas e promover a desclassificação para o 

crime previsto no art. 28 da LT.(...) Por estas razões e circunstâncias, 

INDEFIRO a realização do exame toxicológico no acusado.2) Do pedido de 

relaxamento das prisões dos réus:(...) A vista disso, sem maiores 
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delongas, em consonância com o parecer ministerial de fls. 106/107, 

INDEFIRO o pedido de relaxamento, MANTENDO as prisões preventivas de 

SÉRGIO DA SILVA COLUNA e IOLANDA CAROLINE DA SILVA 

PALERMO.Às providências necessárias.Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 441857 Nr: 18485-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, 

OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, 

MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - 

OAB:900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT

 Intimação para, no prazo de 24 horas, os procuradores do querelante e 

querelados para comprovarem o pagamento da diligência para intimação 

das partes e testemunhas para audiência designada de instrução 

designada para o dia 12/09/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 400698 Nr: 4915-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/0

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) 

Narciso de Siqueira, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Havendo 

saldo remanescente da fiança prestada (fl. 33), após o recolhimento das 

custas judicias e da taxa judiciária, intime-se o(a) acusado(a), por 

mandado, para que, no prazo de

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380515 Nr: 22265-96.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA GIRATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DO 

NASCIMENTO - OAB:14908, WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 Autos n. 22265-96.2014.811.0042.

I. Dê-se vista a defesa do pedido de fls.117/ verso.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 438343 Nr: 14776-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO FARSULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°. 14776-37.2016 ( Id. 438343 )

Vistos.

Trata de pedido de interpelação judicial formulada por LUIZ AUGUSTO 

FARSULA, devidamente qualificado, com embasamento legal previsto no 

art. 14 do CP.

Juntou documentos de fls.07-9.

 À fl. 10 foi determinada a notificação da interpelada, cuja apresentou 

resposta às fls. 16-7.

Por sua vez, juntou documentos de fls. 19-22.

Por determinação judicial ( Vide: Despacho de fls. 23 ), foi determinado ao 

interpelante manifestar sobre as explicações prestadas pela interpelada, 

quando bastava que determinasse a enterga dos autos ao interpelante, de 

acordo com o que estabelece o art.129 do CPC.

Por tais considerações, feita a notificação, então entregue o feito à parte 

interpelante, independentemente de translado.

 Int. e Cumpra.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 133568 Nr: 5336-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, LAZARO 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebido da Vara de Precatórias da Comarca 

de Goiânia – GO, em que foi distribuída Carta Precatória 

(5311963.32.2018.8.09.0051) e designada audiência para o dia 

02/10/2018, às 08h40min para INTERROGATÓRIO DO RÉU Lázaro Pereira 

Marques, para querendo, acompanhar o ato.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS Nº 19734-66.2016.811.0042 – Código: 443007

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ANTONIO BEZERRA DE FRANÇA

 Advogado:

 PESSOA A SER CITADA/INTIMADA: 3º SGT APOSENTADO (RESERVA 

REMUNERADA) ANTONIO BEZERRA DE FRANÇA, RG PMMT: 876.370, 

Filiação: Maximiana Bezerra de França e Basilio Ribeiro de França, nascido 

aos: 8/4/1964, nacionalidade: brasileiro, natural de: Tocantínio/TO, 

endereço: incerto e/ou não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU (nos termos do art. 277, inciso V, do 

CPPM) ANTONIO BEZERRA DE FRANÇA, acima qualificado, dos termos da 

denúncia abaixo, parcialmente transcrita, ficando ainda intimado para 

constituir advogado nos autos sob pena de, não o fazendo, ser-lhe 

nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

RESUMO DA DENÚNCIA: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público. Consta que no dia 16 de abril de 2015, quando devidamente 

escalado para tirar guarda na guarita dos fundos da Secretaria de Estado 

de Segurança Pública (SESP), nesta Capital, o denunciado abandonou, 

sem ordem superior, o posto que lhe tinha sido designado, se deslocou até 

o corpo da guarda da SESP e disse ao oficial de dia que as condições de 

trabalho na guarita estavam insuportáveis por força da quebra do 

aparelho condicionador de ar e problemas na rede de esgoto que estava 

exalando fortes odores e com muitos mosquitos e, portanto, estava indo 

embora. Deixou o revólver na mesa da guarita, fechou a porta e, deixando 

as chaves com o Sgt. Welton, foi embora para sua residência. Havendo, 

portanto, indícios de prática de crime militar próprio de abandono de posto, 

previsto no art. 195 do Código Penal Militar.
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DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS ETC. O réu Antônio Bezerra de França foi 

denunciado pela prática do crime previsto no artigo 195 do Código penal 

Militar. À fl. 109, o representante ministerial requereu que ele seja citado 

por edital, tendo em vista que não foi localizado para citação pessoal, não 

obstante as várias diligências realizadas. Com efeito, verifica-se das 

certidões de fls. 83, 87, 96 e 102 que o réu Antônio Bezerra de França 

não foi localizado para ser citado. Desta feita, considerando que ele não 

foi encontrado no endereço constante na denúncia e não tendo a 

acusação fornecido novo endereço, defiro a citação por edital, na forma 

do art. 277, inc. V, do CPPM, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 287, alínea c, do mesmo estatuto. Decorrido o prazo e 

não havendo resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar 

em favor do réu (art. 71, § 2º, CPPM). Após concretizada a citação, 

volvam-me os autos conclusos para ordenação do procedimento. 

Expeça-se o necessário. Às providências.".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonio Fernando 

Pimentel de Magalhães, digitei.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448577 Nr: 25568-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEODORO DE ARRUDA FILHO, Cpf: 

60414014120, Rg: 0849262-0, Filiação: Teodoro de Arruda e Joaquina 

Catarina da Conceição de Arruda, data de nascimento: 15/08/1975, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, jardineiro, Telefone 

62471615. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ...No dia 29 de março de 2016, por volta das 19h, na 

Rua projetada, situada nos fundos do Condomínio Florais do Valle, próximo 

ao Bairro Jardim Vitória, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando 

TEODORO DE ARRUDA FILHO, imbuído de animus necandi, por motivo 

torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com 

emprego de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Genil 

Francisco Bezerra, que foi atingida por um disparo de arma de fogo, 

causando a lesão descrita no Laudo Pericial de fls. 52/70, que foi a causa 

eficiente de sua morte.Ante o exposto, o Ministero Público denuncia 

TEODORO DE ARRRUDA FILHO, como incurso no artigo 121, § 2º, I E IV 

DO CP, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado 

para responder a acusaçao, prossegindo o fieo no s seus ulteriores atos, 

com regular instrução, prununcia para, ser condenado pelo E.Tribunal do 

Juri Popular.

Despacho: (...) XII- Desde já, determino que, se o denunciado não for 

localizado no endereço oferecido e depois de esgotados os meios para 

encontrá-lo, seja efetuada a citação por edital, com o prazo de quinze 

dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450949 Nr: 28029-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS, 

Filiação: Charles Lani Barros e Claucir Oliveira, data de nascimento: 

28/09/1995,  bras i le i ro(a) ,  so l te i ro(a) ,  vendedor ,  Te le fone 

3637-4285/9259-3194. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 16/07/2016, o denunciado PABLO VINICIUS 

OLIVEIRA BARROS, tentou matar Renan Fernando efetuando diversos 

disparos contra Renan Fernando efetuado disparos contra a vitima, a qual 

oi se esconder nas kitnets que sua genitora possui, localizada na Rua 

Nova Olimpia, Bairro Santa Izabel, nesta capital. Ante o exposto o 

Ministério Publico denuncia PABLO VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS, como 

incurso no artigo 121, § 2º, INC. I E IV , C/C AT. 29, DO CP, requerendo 

SEJA ELE CITADO E PROCESSADO NA FORMA DA LEI, ouvindo as 

testemunha arroladas prosseguindo-se até o final julgamento.

 Despacho: Vistos, Acolho a cota ministerial de fl. 240 e determino citação 

por edital do acusado nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 536270 Nr: 27918-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO DA SILVA 

BALBINO - OAB:13.316/MT

 Carta Precatória Código: 536270

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 27 de Setembro de 

2018, às 17 horas.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada, inclusive, solicite-se cópia dos documentos 

necessários para a realização do ato deprecado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes
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 Cod. Proc.: 486408 Nr: 28581-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CAIQUE SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a defesa, com a finalidade de 

apresentar resposta à acusação.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 531929 Nr: 23689-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:23.775/O

 Vistos, etc. Considerando que em virtude da convocação do Dr. 

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, 

passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder 

a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª 

Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando a indisponibilidade 

de pauta para realização de audiências em data mais próxima e que o 

presente feito refere-se a réu solto, DESIGNO a ato anteriormente 

cancelado nestes autos para o dia 29.11.2018, às 15:00 horas. Para tanto, 

intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533256 Nr: 24996-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

06/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos 

para o dia 29/11/2018, às 15:40 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532533 Nr: 24274-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11.833

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

06/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, REDESIGNO o ato agendado nestes autos 

para o dia 29/11/2018, às 15:25 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 523304 Nr: 15323-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos dos artigos 1682 e seguintes da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado do réu, Dr. Paulo 

Roberto Gomes dos Santos, OAB/MT n.º 13.025/O, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 486811 Nr: 26433-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT

 Nos termos dos artigos 1682 e seguintes da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado do réu, Dr. César 

Augusto Magalhães, OAB/MT n.º 3237-B, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 459602 Nr: 37029-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Nos termos dos artigos 1682 e seguintes da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado do réu, Dr. César 

Augusto Magalhães, OAB/MT n.º 3237-B, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO IAGO VILLAS BOAS 

BORBA - OAB:24382, Carla Fernanda Flausino da Silva - 

OAB:24386/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 .Desse modo, reavaliando a prisão do acusado, entendo desproporcional 

a mesma até então prevalente ao réu FABRICIO BEZERRA VIEIRA, razão 

porque REVOGO o decreto de prisão preventiva, e CONCEDO ao mesmo a 

l iberdade prov isór ia ,  submetendo-os  as  cond ições  j á 

estabelecidas.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o réu 

FABRICIO BEZERRA VIEIRA seja colocado em liberdade, salvo se por 

outro motivo não se encontrar.O acusado sai intimado nesta data para 

audiência designada para o dia 25/09/2018, Às 15h50min.Às providências. 
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Expediente necessário. Não havendo óbice na utilização de sistema de 

gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia 

digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais. Renata 

do Carmo Evaristo ParreiraJuíza de DireitoNatanael Moltocaro 

FiúzaPromotor de Justiça Rodrigo da Costa Ribeiro Advogado nomeado 

p a r a  o 

ato_______________________________________________Autuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517828 Nr: 10060-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT SOLANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ROBERT 

SOLANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 11.08.1996, inscrito no RG n. 23919957 SSP/MT, 

filho de Paulo Sérgio da Silva e Creuza Martins Solano, residente na 

Avenida Altemar Dutra, n. 207, Bairro Canjica, Cuiabá/MT, no patamar de 

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Levado pelos mesmos 

critérios, APLICO a pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) 

dias-multa, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a 

situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.(...) FIXO o regime 

prisional de início em FECHADO.Da mesma forma e com fundamento no 

que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de 

recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes 

os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a 

ordem pública e evitar reiteração delituosa(...)DECRETO o perdimento em 

favor da UNIÃO da quantia de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco 

reais – fl. 45), posto que não comprovada sua origem lícita.(...)DETERMINO 

que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória com relação a 

ele, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal. Da 

sentença, intimem-se o Ministério Público, o Defensor e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do que dispõe o art. 1.421, “caput” e 

parágrafo único, da CNGCGJ/MT.Certificado o trânsito em julgado: 1) 

Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance, o nome 

do condenado no rol do culpado; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; e 6) Encaminhe-se a 

droga apreendida para fins de destruição, nos termos dos artigos 32, §1º 

e 72 da lei 11.343/06.Custas pelo condenado, não cobráveis no momento, 

na forma do art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485685 Nr: 25346-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILCE EVANGELISTA DA CUNHA, MARA 

MARTA FERREIRA, ADELINO PADILHA MORAIS FILHO, JÚNIOR ADÃO DE 

FRANÇA, MARCELO ROBERTO CUNHA PADILHA, EDSON MANOEL 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, SERGIO 

BATISTELA - OAB:9.155/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADO o réu ADELINO PADILHA MORAIS 

FILHO, nas penas do artigo 33 da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada 

em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com 

estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e 

MANUTENÇÃO da prisão cautelar;•CONDENADO o réu EDSON MANOEL 

BASTOS, nas penas do artigo 33 da Lei de Tóxico, com pena definitiva 

fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 

(quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no FECHADO e MANUTENÇÃO da prisão 

cautelar;•DESCLASSIFICADA a conduta do réu JÚNIOR ADÃO DE FRANÇA 

para as penas do artigo 28 da Lei de Tóxico, com determinação para 

remessa ao Juizado Especial, com revogação da prisão cautelar e 

expedição alvará de soltura;•ABSOLVIDOS os réus IRANILCE 

EVANGELISTA DA CUNHA, MARA MARTA FERREIRA e MARCELO 

ROBERTO CUNHA PADILHA das sanções imputadas na denúncia e 

REVOGADAS as prisões cautelares e determinada expedição de alvará 

de soltura.DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas e destruição dos objetos que guardam relação com o ilícito 

(balança de precisão, mochila, tesoura e faca).DECRETO o perdimento em 

favor da União da quantia em dinheiro apreendida (R$ 62,00), por ser 

oriundo da traficância.Por outro lado, DEFIRO a restituição dos aparelhos 

celulares, documentos e pertences pessoais, ao respectivo proprietário, 

mediante termo nos autos, a serem retirados no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento.Por se tratar 

de processo que os condenados EDSON e ADELINO tiveram o regime 

inicial fixado no fechado e aguardarão presos o julgamento de eventual 

recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, 

DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória 

exclusivamente com relação a eles, na forma da lei, encaminhando-a ao 

Juízo da Execução Penal.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.Renata 

do Carmo EvaristoJuíza de Direito em Subst. Legal

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 533812 Nr: 25558-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e provimento 53/2007-CGJ, impusiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado JOSIMAR VITOR 

PEREIRA OAB/MT 12.301/O da audiência designada para o dia 03/102018 

às 17h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330836 Nr: 11136-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA, 

LEONARDO OLIVEIRA LEMES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES OAB/MT 6.591, para que manifeste sobre o 

endereço da testemunha de defesa ANDRÉ LUIS DA S. PRATA que, 

conforme certidão de fl. 322, não foi localizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 132581 Nr: 19491-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belmiro Dias dos Santos 

Filho - OAB:19796/O, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, BELMIRO 

DIAS DOS SANTOS FILHO OAB/MT 19.796, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 109143 Nr: 13426-29.2007.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FARIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Sueli Farias de Souza Filiação: Alvino de Jesus e 

Marilene Farias de Souza, data de nascimento: 14/01/1979, brasileiro(a), 

natural de Nova brasilândia-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: 

Rua 02, Qdr. 18, Nº 50, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da ré para que tome ciência da sentença de 

pronúncia proferida às fls. 271/275.

Resumo da inicial:Assim agindo, a denunciada SUELY FARIAS DE SOUZA 

violou a norma contida nos artigos 121, § 2º, inciso I e III, na forma do 

artigo 14, inciso II, c/c art. 61, II, alínea "f" e "h", "in fine", todos do Código 

Penal, na forma do artigo 5º, inciso II, c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 

nº 11.340/06 c/c as disposições da Lei nº 8.072/90.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO a ré SUELY FARIAS DE SOUZA, qualificada nos autos, como 

incursa nas sanções penais previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e III, 

c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra as vítimas Maria 

Eduarda Farias Alves e Richelly Farias Alves, a fim de que seja submetida 

a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de 

Processo Penal.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 152336 Nr: 19755-86.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7.818

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, BENEDITO 

ANTONIO BRUNO OAB/MT 7.818, para que apresente as alegações finais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 471016 Nr: 10917-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SILVA CONEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débhora Renata Nunes 

Rodrigues - OAB:22.209/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Gerson Silva Coneição, Rg: 15929568 SSP MT Filiação: 

Manoel da Conceição e Marilza Silva Conceição, data de nascimento: 

23/02/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, caseiro, 

Endereço: Coxipó Mirim, Próximo Ao Condominio Brisa do Rio, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado GERSON SILVA 

CONCEIÇÃO, praticou as condutas típicas descritas no artigo 217-A, 

"caput", c/c art. 226, II, c/c art. 71, "caput" (por diversas vezes) ambos do 

Código Penal, com a vítima Iris Teodoro de Souza e artigo 217-A, "caput", 

c/c art. 226, II, art. 71, "caput" (por diversas vezes) ambos do Código 

Penal, com a vítima Iasmim de Oliveira Pinheiro da Silva, em concurso 

material (art. 69 do CP) e ambos com a incidência dos dispositivos da Lei 

8.072/90

Decisão/Despacho:Vistos. Compulsando os autos, verifico que a denúncia 

preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, tais como a exposição do fato criminoso e as suas 

circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e 

o rol de testemunhas e não se verifica qualquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, assim, RECEBO-A, dando o 

acusado GERSON SILVA CONCEIÇÃO, como incurso nas penas dos 

artigos 217-A, “caput” c.c 226, inciso II c.c 71, “caput” (por diversas 

vezes), ambos do Código Penal, em desfavor da vítima Iris Teodoro de 

Souza e artigos 217-A, “caput” c.c 226, inciso II c.c 71, “caput” (por 

diversas vezes), todos do Código Penal, em desfavor da vítima Iasmim de 

Oliveira Pinheiro da Silva, em concurso material (art. 69 do CP) em ambos 

com a incidência da Lei 8.072/90. CITE-SE o acusado para que responder 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com 

o art. 396 do CPP, consignando no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A, § 2º, CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e se necessário requerer suas 

intimações (art. 401, CPP). Apresentada a defesa, manifeste-se o 

Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houver, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Acolho a cota ministerial de fl. 49. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 379366 Nr: 21015-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAES - OAB:18973

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RODRIGO 

DE MESQUITA MORAES OAB/MT 18.973, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente a resposta à acusação em favor do acusado.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 410132 Nr: 14815-68.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR, 

MISAEL MARTINS DA SILVA, ROSIMEIRE DE SOUZA E SILVA KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AMORIM BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:19.118, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635, FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:9802, Roberto dos Santos Lima - OAB:OABMT 

18087, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e a determinação de 

fls. 437vº,, intimo os advogados dos acusados para manifestarem na fase 

do art. 402, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
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 Cod. Proc.: 508911 Nr: 1700-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, 

MARLLON RIBEIRO SILVA, NATAN FERREIRA MARTINS, WIVERSON 

ROMARIO TEIXEIRA, MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA, MATHEUS 

FERREIRA GOMES, ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDNO 

DE FRANÇA BARRETO - OAB:10274/MT, JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:23610/MT, ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR 

- OAB:6836/MT

 Certifico e dou fé que atendendo as normas da CNGC e determinação de 

fls. 924 vº, intimo as defesas dos réus Jefferson dos Santos Souza, 

Carlos Eduardo da Silva, Wiverson Romário Teixeira, Matheus Ferreira 

Gomes e Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães, para apresentarem 

memoriais, no prazo legal, ficando as defesas autorizadas a retirar carga 

dos autos por 03 (três) dias cada advogado, os quais deverão retirar na 

ordem do nome dos seus constituintes como constou acima, a partir da 

publicação desta INTIMAÇÃO, devendo os advogados atenderem 

criteriosamente ao prazo estabelecido, tendo em vista que após o decurso 

do prazo para os 04 (quatro) advogados, os autos serão remetidos à 

Defensoria Pública para a apresentação de memoriais dos acusados 

Rafael Santos da Cruz, Marllon Ribeiro da Silva, Natan Ferreira Martins, e 

Maycon Feliphe de Araújo Costa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 113960 Nr: 19861-48.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DEVECCHI, WILSON BENEDICTO DE 

OLIVEIRA, ERONILSO MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arine - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10224, JÚLIO CÉSAR MARQUES - 

OAB:11.748/MS, Lucia Elizabete Devecchi - OAB:9223/MS

 (...) observa-se que a denúncia foi recebida em 29/04/2010 (fls. 2407) de 

forma que o curso processual deu seguimento em relação aos acusados 

Irineu Devecchi e Eronilso Magalhães da Silva e, desde o recebimento da 

denúncia até a presente data, já decorreram mais de 08 (oito) anos, sem 

que tivesse ocorrido alguma causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição (prolação da sentença).(...) Desta forma, temos que ocorreu a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa 

antecipada, ante o decurso de tempo superior a 08 (oito) anos, contados 

da data do recebimento da denúncia (29/04/2010) até a presente data, 

pois ausente novo marco interruptivo da prescrição (prolação da sentença 

penal).Portanto, em consonância com o parecer Ministerial e em 

homenagem ao princípio da economicidade processual, por vislumbrar a 

falta de interesse de agir, em relação a pena privativa de liberdade, objeto 

deste processo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados IRINEU 

DEVECCHI e ERONILSO MAGALHÃES DA SILVA, com fundamento legal no 

artigo 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal(...).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 339982 Nr: 21598-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALVES ATHAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11.858-A

 Autos n. 21598-81.2012.811.0042 (Id. 339982).

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra RICARDO 

ALVES ATHAIDE pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 356, 

caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 21/01/2013 (fls. 174/175).

O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 185/195).

Em 19/11/2013, foi realizada a Audiência de Suspensão Condicional do 

Processo, nos moldes do Art. 89 da Lei n. 9.503/97, oportunidade em que 

o acusado e sua defesa aceitaram as obrigações, sendo homologado por 

este Juízo, e suspenso o processo por 02 (dois) anos.

Instado, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do 

acusado em razão do cumprimento integral das obrigações impostas em 

audiência (fls. 334/334-v).

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que o acusado cumpriu integralmente as condições de 

suspensão condicional do processo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

RICARDO ALVES ATHAIDE, devidamente qualificado nos autos, com 

relação ao delito tipificado no artigo 356, caput, do Código Penal, com 

fundamento no art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.

EXPEÇA-SE o necessário. PROCEDAM-SE às necessárias baixas e 

anotações de estilo, e ARQUIVEM-SE os presentes autos.

P. R. I.

Às providências.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 100464 Nr: 6021-39.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY FLÁVIO SWENSON FERNANDES, ELISEU 

HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

acusados ARY FLÁVIO SWENSON HERNADES e ELISEU HERNANDES, 

devidamente qualificados nos autos, nas penas previstas no artigo 299 do 

Código Penal (14x) e artigos 1º, inciso I e II e artigo 11 da Lei 8.137/90 

(8x).

 Não vislumbro nos autos quaisquer excludentes de ilicitude que poderiam 

justificar o comportamento dos acusados.

 Também não encontro presentes, na espécie, as dirimentes previstas nos 

arts. 20 parágrafo 1o., e arts. 21, 22 e 26 do Código Penal, que pudessem 

socorrer os denunciados, pelo que tenho que devem ser apenados.

 Passo a dosar-lhes as penas, portanto:

a) Em face de ARY FLÁVIO SWENSON HERNANDES:

 Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP: 

Culpabilidade evidenciada, tendo agido com dolo direto. Não possui 

antecedentes criminais. Situação econômica confortável, apresentando 

comportamento social bom, segundo as testemunhas ouvidas que 

inclusive informaram que se trata de excelente patrão. É tida como pessoa 

competente e inteligente, embora tenha se utilizado desta competência 

para prejudicar o erário, sendo o administrador do grupo comercial que 

fraudou o Fisco com a sonegação dos impostos perpetrada, valendo-se 

ainda da boa-fé depositada por terceiros, especialmente de seus 

funcionários, para a criação de novas empresas.

 Os motivos para o cometimento dos crimes certamente se relacionam à 

percepção de vantagens financeiras que lhe possibilitavam uma vida 

econômica vantajosa, aumentando os lucros das empresas por si 

administradas. As circunstâncias dos crimes não favorecem o acusado, 

que se aproveitou das falhas na fiscalização, para liderar complexo 

empresarial meticulosamente elaborado, com o objetivo de promover a 

sonegação e com isso se apropriar de recursos que deveriam ser 

revertidos em benefício da população de Mato Grosso. As consequências 

extrapenais foram graves, considerando o prejuízo social causado pela 

falsidade ideológica e a sonegação tributária perpetrada.

 Assim, diante das circunstâncias preponderantemente negativas, 

considerando que a pena prevista para o crime de falsidade ideológica, 

descrita no artigo 299 do Código Penal, é de reclusão de 01 (um) a 05 

(cinco) anos, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias/multa.

 Considerando os valores desviados e auferidos, em grande monta, fixo o 

valor de cada dia-multa em um salário mínimo vigente à época do fato.

 Uma vez que o acusado praticou delitos da mesma natureza por catorze 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 139 de 174



vezes, analisando as condições de tempo, modo e lugar de execução, 

tenho que o fez em continuidade delitiva e não em concurso material, 

incidindo, na espécie, o instituto do artigo 71 do Código Penal.

 Assim a melhor jurisprudência:

 “O que a lei exige, efetivamente, para que se considere o crime como 

continuado, além de ser da mesma espécie ou natureza, é que pelas 

condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, 

se possa considerar os subsequentes como mera continuação do anterior 

(TACrimSP - Rec. - Rel. Rafael Granato) “( RT 478/347).

 “Não há concurso material ou real quando, pelas condições de tempo, 

lugar, e modo de execução, torna-se claro que a segunda infração foi 

continuação da primeira” (TACrimSP - AC - Rel. Rubens Elias) “ (RJD 7/72).

 Por isso aumento a pena de um dos crimes, já que idênticas, em 2/3, com 

fulcro no artigo 71 do Código Penal, fazendo-o na maior fração 

considerando o número elevado de ocorrências, encontrando a pena de 

03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) 

dias/multa, para o crime de Falsidade Ideológica.

 Pelos mesmos critérios utilizados no crime anterior, para os crimes contra 

a ordem tributária, considerando que a pena prevista para os crimes do 

artigo 1º. da Lei 8.137/90 é de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, 

fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias/multa.

 Considerando os valores desviados e auferidos, em grande monta, fixo o 

valor de cada dia-multa em um salário mínimo vigente à época do fato.

 Tendo em vista que o crime foi praticado em continuidade delitiva (por oito 

vezes), incide na espécie, a causa de aumento prevista no art. 71 do 

Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena na fração de 2/3 (dois terço) , 

ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias/multa, encontrando-a 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias/multa.

 Consoante entendimento do STF, como se vê abaixo:

“(...) A jurisprudência do STF aponta no sentido de que no caso de crimes 

continuados, explicou o ministro, deve-se adotar critério objetivo que 

relaciona o número de infrações delituosas e as correspondentes frações 

de acréscimo penal. Assim, para dois crimes continuados, se aplicaria 

acréscimo de um sexto. Para três crimes, um quinto de acréscimo; para 

quatro crimes, um quarto; para cinco crimes, um terço; para seis crimes 

metade (1/2) e, finalmente, para mais de seis crimes, o aumento máximo de 

dois terços.”

“(...) Assim se pronunciou o Ministro Celso de Mello, no voto acompanhado 

pela maioria: O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Proponho, Senhor 

Presidente, consideradas as divergências registradas a propósito do art. 

71 do CP, que dispõe sobre a regra pertinente ao crime continuado, a 

adoção, por esta Corte, de critério objetivo que tem sido utilizado pelos 

Tribunais em geral, além de legitimado por autores eminentes. Esse critério 

objetivo, que se ajusta ao próprio espírito da regra legal em questão e que 

se mostra compatível com a finalidade benigna subjacente ao instituto do 

delito continuado, que representa abrandamento do rigor decorrente da 

cláusula do cúmulo material, apoia-se na relação entre o número de 

infrações delituosas e as correspondentes frações de acréscimo penal, 

como abaixo indicado: NÚMERO DE INFRAÇÕES/FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO 

02: um sexto (1/6) 03: um quinto (1/5) 04: um quarto (¼) 05: um terço (1/3) 

06: metade (1/2) Mais de 06: dois terços (2/3) (…) Como se pode 

perceber, a causa de aumento consubstanciada na continuidade delitiva é 

balizada pela quantidade de crimes praticados, segundo o entendimento 

pacífico da doutrina.(...).”

 Assim, somadas as penas pelos delitos praticados, nos termos do art. 69 

do Código Penal, encontro a pena final e definitiva de 08 (oito) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa, à base de 

um salário mínimo à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento, 

pena esta, que imponho ao réu ARY FLÁVIO SWENSON HERNANDES, 

como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele 

praticados.

b) Em relação a ELISEU HERNANDES:

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude, com a clara intenção de fraude ao sistema 

tributário, sendo-lhe exigível conduta diversa. Verifico que é primário e não 

possui antecedentes criminais. Conduta social não pode ser aferida para 

fins de aumentar a pena, eis que dentro dos padrões normais (família, 

endereço fixo, trabalho lícito). Personalidade normal, segundo declarações 

das testemunhas.

 Os motivos para o cometimento dos crimes certamente se relacionam à 

percepção de vantagens financeiras que lhe possibilitavam uma vida 

econômica vantajosa, aumentando os lucros das empresas por si 

administradas. As circunstâncias dos crimes não favorecem o acusado, 

que se aproveitou das falhas na fiscalização, para liderar complexo 

empresarial meticulosamente elaborado, com o objetivo de promover a 

sonegação e com isso se apropriar de recursos que deveriam ser 

revertidos em benefício da população de Mato Grosso. As consequências 

extrapenais foram graves, considerando o prejuízo social causado pela 

falsidade ideológica e a sonegação tributária perpetrada.

 Assim, diante das circunstâncias preponderantemente negativas, 

considerando que a pena prevista para o crime de falsidade ideológica, 

descrita no artigo 299 do Código Penal, é de reclusão de 01 (um) a 05 

(cinco) anos, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias/multa.

 Considerando os valores desviados e auferidos, em grande monta, fixo o 

valor de cada dia-multa em um salário mínimo vigente à época do fato.

 Uma vez que o acusado praticou delitos da mesma natureza por catorze 

vezes, analisando as condições de tempo, modo e lugar de execução, 

tenho que o fez em continuidade delitiva e não em concurso material, 

incidindo, na espécie, o instituto do artigo 71 do Código Penal.

 Por isso aumento a pena de um dos crimes, já que idênticas, em 2/3, com 

fulcro no artigo 71 do Código Penal, fazendo-o na maior fração 

considerando o número elevado de ocorrências, encontrando a pena de 

03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) 

dias/multa, para o crime de Falsidade Ideológica.

 Pelos mesmos critérios utilizados no crime anterior, para os crimes contra 

a ordem tributária, considerando que a pena prevista para os crimes do 

artigo 1º. da Lei 8.137/90 é de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, 

fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias/multa.

 Considerando os valores desviados e auferidos, em grande monta, fixo o 

valor de cada dia-multa em um salário mínimo vigente à época do fato.

 Tendo em vista que o crime foi praticado em continuidade delitiva (por oito 

vezes), incide na espécie, a causa de aumento prevista no art. 71 do 

Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena na fração de 2/3 (dois terço) , 

ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias/multa, encontrando-a 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias/multa.

 Assim, somadas as penas pelos delitos praticados, nos termos do art. 69 

do Código Penal, encontro a pena final e definitiva de 08 (oito) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa, à base de 

um salário mínimo à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento, 

pena esta, que imponho ao réu ELISEU HERNANDES, como medida de justa 

e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

 O valor das multas será atualizado quando do efetivo recolhimento.

 Fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento das penas impostas 

aos réus ARY FLÁVIO SWENSON HERNANDES e ELISEU HERNANDES, 

conforme preceitua o art. 33, § 2º alínea “a” do Código Penal.

 Tendo em vista que os acusados responderam o processo em liberdade, 

concedo-lhes o direito de apelarem em liberdade.

 Custas pelos condenados, pro rata.

 Transitada em julgado a sentença, lancem-lhes os nomes no rol dos 

culpados (art. 5º, LIV da CF, c/c art. 393, II do CPP), expeçam-se os 

Mandados de Prisão, respectivos e, após, remetam-se guias à VEP para o 

cumprimento das penas.

 Em seguida ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e 

baixas necessárias.

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

 Cuiabá, 27 de junho de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 401501 Nr: 5780-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVIL RODRIGUES TAQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10456/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de CONDENAR O RÉU CLODOVIL RODRIGUES TAQUES DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 140 de 174



ANDRADE pela prática dos crimes previstos nos arts. art. 147 (1x), art. 

129 (2x), art. 163, parágrafo único, inciso III e art. 331, todos do Código 

Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) 

meses e 20 dias de detenção e pagamento de em 10 (dez) dias-multa, 

fixado em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos 

a serem deliberadas pelo Juízo das Execuções Criminais competente, 

devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente 

sentença. Disposições FinaisCondeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada 

no juízo das Execuções Penais. Expeça-se Guia de Execução após 

decisão em segunda instância, na forma da jurisprudência do STF, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Remeta-se a arma 

apreendida à Unidade do Exército sediada nesta Comarca, para os fins de 

direito.Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão. Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer.Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. 

Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.Marcos Faleiros 

da SilvaJuiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1028519-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. P. (PARTE AUTORA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1028519-32.2018.8.11.0041. PARTE AUTORA: JANE 

DE OLIVEIRA PINHO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARTE RÉ: EDIO MOISES DOS SANTOS VISTOS. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por JANE DE OLIVEIRA 

PINHO nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pela prática de 

crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA), por parte do requerido, 

EDIO MOISES DOS SANTOS pleiteando as Medidas Protetivas nos termos 

da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Com relação ao pedido de 

encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), 

necessário se faz aguardar a realização do estudo psicossocial a fim de 

que seja identificado qual programa em especial se adequa à situação 

fática apresentada nos autos. Após a juntada do referido estudo e diante 

das constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a 

programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento 

terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: JANE DE OLIVEIRA PINHO, Endereço: Rua 30, quadra 151, nº 

39, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99231-3863. Requerido: 

EDIO MOISES DOS SANTOS, Endereço: Rua 226, Nº 43, Quadra 71, Bairro 

Tijucal, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99813-6387 e 99268-9268.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 382194 Nr: 24021-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMILSON LELIS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrona da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 459007 Nr: 36432-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON APARECIDO NAZARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrona da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 460892 Nr: 713-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILLIARD FERREIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIK NEVES BARACAT - 

OAB:18.525-MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrona da parte ré, 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 410520 Nr: 15234-88.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9.502, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerida para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 415950 Nr: 21043-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9.502, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12.507

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerida para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440126 Nr: 16685-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDSON UMBURANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUDSON UMBURANA DA SILVA, Cpf: 

01357748108, Rg: 17052831, Filiação: Diumara Dias da Silva e Joao 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 09/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Porto Velho-RO, solteiro(a), chapeiro, Telefone 3322-1477. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EUDSON UMBURANA DA SILVA, pela prática, em 

tese, do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com os efeitos 

da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima CAMILA JAMEIGA SILVA 

MADEIRA .

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 6 6 8 5 - 1 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.440126)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.58.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado EUDSON UMBURANA DA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 441632 Nr: 18258-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO LOPES DA SILVA, Cpf: 

00327610158, Rg: 15242293, Filiação: Jose Lopes da Silva e Maria Clarice 

dos Santos Silva, data de nascimento: 13/12/1980, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, convivente, ajudante de construção civil, Telefone 

9291+4688. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de CLAUDIO LOPES DA SILVA, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 129, §9º, c/c art. 140, §2º, c/c art. 147, c/c 

art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima JAQUELINE 

FONSECA DOS SANTOS.

Despacho: (Cód. 441632)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

94.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado CLAUDIO LOPES DA 

SILVA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 474657 Nr: 14538-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DA SILVA LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOILSON DA SILVA LOUZADA, Cpf: 

48676055149, Rg: 7275749, Filiação: João Ferreira Lozada e Dina Mariana 

da Silva Lozada, data de nascimento: 28/11/1968, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, vendedor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 
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Estadual em face de JOILSON DA SILVA LOUZADA, pela prática, em tese, 

da contravenção tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 

16, da Lei 10.826/03, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, do Código 

Penal, , com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

ARLETE ANTONIA PERDIGÃO.

Despacho: (Cód. 474657)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

73.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOILSON DA SILVA 

LOUZADA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 492238 Nr: 31630-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO KIYOSHI NISHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO KIYOSHI NISHIMOTO, Cpf: 

41617532843, Rg: 34864028-6, Filiação: Neri Fonseca e Gilberto 

Nishimoto, data de nascimento: 23/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de carregar maquina. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de GILBERTO KIYOSHI NISHIMOTO, pela prática, em 

tese, da contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c 

art. 129, §9º, c/c art. 140, §2º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor das vítimas 

ANTONIO KEMPNER e NERI FONSECA.

Despacho: (Cód. 492238)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

57.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado GILBERTO KIYOSHI 

NISHIMOTO, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 29 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 484076 Nr: 23828-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO AIRES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO AIRES RIBEIRO, Cpf: 

05815612952, Rg: 83762438, Filiação: Marcilene Aires de Souza e João 

Evangelista Ribeiro Neto, data de nascimento: 10/04/1986, brasileiro(a), 

natural de Paranavaí-PR, solteiro(a), capataz, Telefone 44-99955-4117. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de BRUNO AIRES RIBEIRO, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em 

desfavor da vítima CAMILA KORBES WEIS.

Despacho: (Cód. 484076)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

58.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado BRUNO AIRES 

RIBEIRO, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE 

o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 483589 Nr: 23326-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVALDO FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 

59414510168, Rg: 09034196, Filiação: Joaquim Ferreira de Souza e 

Evanildes Alves Ferreira de Souza, data de nascimento: 11/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente, motorista, 

Telefone 996827276. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EDVALDO FERREIRA DE SOUZA, pela prática, em 

tese, do delito previsto no art. 129, §9, do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima VALDINEIA DE 

CARVALHO.

Despacho: (Cód. 483589)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

54.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado EDVALDO FERREIRA 

DE SOUZA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 517856 Nr: 10084-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRSF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS EDUARDO GOMES ROSA, Rg: 

25853171, Filiação: Marlene Gomes Sobrinho e Donizete Rosa, 

brasileiro(a), ajudante de patio, Telefone 99257-0118. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por DAYANA REGINA SILVA FERREIRA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA e 

INJÚRIA REAL), por parte do requerido CARLOS EDUARDO GOMES ROSA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. Deixo por ora de designar audiência de 

conciliação, em virtude da aparente inexistência de questões cíveis a 

serem dirimidas. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Cuiabá, 03 de abril de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho:  Medidas Protet ivas n.10084-24.2018.811.0042 

(Cód.517856)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do requerido 

CARLOS EDUARDO GOMES ROSA, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 519305 Nr: 11483-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANA SOUZA SIQUEIRA, Rg: 

11177691, Filiação: Antonia de Souza Siqueira e Joaquim de Barros 

Siqueira, data de nascimento: 07/04/1972, brasileiro(a), solteiro(a), 

enfermeira. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de expediente encaminhado a este Juízo pela 

r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de medidas 

protetivas de urgência, em prol da ofendida ANTONIA DE SOUZA 

SIQUEIRA, na proteção em sua defesa e contra a suposta agressora, 

SILVANA SOUZA SIQUEIRA, consistentes em: 1) Afastamento do lar, 

domicilio ou local de convivência; 2) Aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 3) Proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 4) Proibição de frequentar a residência, local de 

trabalho e escola da vítima e qualquer lugar onde esta se encontre, a fim 

de preservar a integridade física e psicológica da mesma; com fulcro na 

Lei nº 11.340/06. A ilustre Autoridade Policial aportou os seguintes 

documentos: Boletim de Ocorrência, Termos de Declaração, Nota de 

Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/2006, Pedido de Providências 

Protetivas. É o relatório. Decido. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, 

popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha”, restou definido que o 

Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas 

protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e independente de 

prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando detidamente os 

documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os 

fatos narrados versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, 

conforme Termo de Declarações. Mormente, vislumbro estarem 

evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas 

pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, consistente na violência 

patrimonial e psicológica perpetradas pela representada, e periculum in 

mora, consistentes nas assertivas da ofendida que indicam a eventual 

possibilidade de reiteração dos atos praticados por ela. Destarte, a 

aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de 

coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito 

familiar e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e 

psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos 

fundamentais inerentes aos cidadãos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas 

protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente: 01 - Diante do 

cenário fático trazido aos autos, em especial, as assertivas da ofendida, 

vislumbro a inexistência de diálogo entre as partes e a comprovação 

idônea da propriedade em litígio entre representante e representada 

PROIBO a representada de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo a ser evitado qualquer tipo de discussão ou 

eventuais agressões. Ressalvo que os cuidados com a aproximação 
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deverão se estender aos locais de lazer, de trabalho e frequentação da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, SOB PENA 

DE PRISÃO. 02 - PROIBO a ofensora de manter contato com a vítima e 

seus familiares por qualquer meio de comunicação, SOB PENA DE 

PRISÃO. 03 - Considerando a manifestação da vítima no sentido de que a 

representada SILVANA SOUZA SIQUEIRA está de posse de um imóvel da 

propriedade da representante de forma indevida e ainda, que a ameaçou 

no momento em que lhe foi pedido mencionado bem, deverão as partes 

aguardar eventual audiência de conciliação a ser designada pelo Juiz 

competente, a fim de que a celeuma seja solucionada. Outrossim, 

considerando a natureza cautelar das medidas aplicadas nesta 

oportunidade, a qual enseja à necessidade de propositura da ação 

principal, sob pena de incidência do que preceitua o artigo 806 do Código 

de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência Judiciária à vítima a 

Defensoria Pública, devendo cópia desta decisão ser encaminhada ao i. 

defensor.(artigo 21;27;28). Por fim, tenho, ainda, como necessário o 

implemento das informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos 

do artigo 12 da Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências: 

1 – A oitiva da agressora e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V). 

Fica a r. autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos 

supra referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação. NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O SUPOSTO 

AGRESSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Para tanto, o endereço da ofendida é Rua Peixinho, Cohab 

Marechal Rondon, Santo Antônio do Leverger/MT e da agressora é Rua 

Carlos Gomes, nº07, Bairro Araés, Cuiabá/MT. Cientifique-se o douto 

representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, 

inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei supra-referida. Tendo em vista o caráter urgente da 

medida, determino que CÓPIA da presente decisão sirva como competente 

MANDADO. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 07/04/2018. Geraldo 

Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito Plantonista

Despacho:  Medidas Protet ivas n.11483-88.2018.811.0042 

(Cód.519305)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital da requerida 

SILVANA SOUZA SIQUEIRA, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 18/18v, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de 

agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 441917 Nr: 18546-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO, 

Cpf: 92617832104, Rg: 557377602, Filiação: Roosevelt Barros da Silva e 

Relindes Gomes de Arruda Silva, data de nascimento: 07/08/1981, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 

93069690/993066990. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO, pela prática, 

em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9º, c/c art. 140, §2º, c/c art. 

147, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

MARTA DA FONSECA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 8 5 4 6 - 3 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.441917)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 65.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ROOSEVELT BARROS DA SILVA 

FILHO, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436735 Nr: 13037-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON DUARTE DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UELITON DUARTE DE RESENDE, Cpf: 

73680141149, Rg: 17299250, Filiação: Arlete Duarte Gonçalves e Marcos 

Silverio de Resende, data de nascimento: 17/10/1987, brasileiro(a), natural 

de Porto Velho-RO, solteiro(a), calheiro, Telefone 8447-0435. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de UELITON DUARTE DE RESENDE, pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

DIVINA MARQUES DE JESUS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 3 0 3 7 - 2 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.436735)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 62.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado UELITON DUARTE DE RESENDE, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 439463 Nr: 15971-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO PRADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO AUGUSTO PRADO FILHO, Rg: 

764.138-9, Filiação: Antônio Augusto Prado e Maria da Glória Dias Prado, 

data de nascimento: 13/10/1972, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), chapeiro, Telefone 3665-9406. atualmente em local incerto e 

não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANTONIO AUGUSTO PRADO FILHO, pela prática, em 

tese, do delito previsto no art. 140, § 2º, e art. 129, § 9º, do Código Penal, 

artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, 

com efeitos da Lei nº 11.340/2006, artigo 91, inciso I, do Código Penal e 

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra a vítima 

SUELLEN CARLA FEITOZA, conforme Boletim de Ocorrência n.º 

2015.13126 (fls.10/14).

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 1 5 9 7 1 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.439463)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 129.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ANTONIO AUGUSTO PRADO FILHO, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 446914 Nr: 23860-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE LEMOS LEDESMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL DE LEMOS LEDESMA, Cpf: 

01805270109, Rg: 1591938-2, Filiação: Maria das Graças de Lemos 

Ledesma e Paulo Gregório Ledesma, data de nascimento: 17/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, convivente, promotor de 

vendas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de RAFAEL DE LEMOS LEDESMA, pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 21 da Lei n.º 3.688/41 e art. 61, Inc. II, alínea “f”, 

do Código Penal Brasileiro, contra a vítima ANA CLÁUDIA JESUS DA 

CUNHA, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2015.33498 (fls. 10/11).

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 3 8 6 0 - 6 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.446914)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 65.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado RAFAEL DE LEMOS LEDESMA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 472058 Nr: 11903-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARMINDO JOSE MONTEIRO, Rg: 6356427, 

Filiação: Maria Nazare Monteiro, data de nascimento: 27/02/1969, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), apontador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por CLÉIA REGINA SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (LESÃO CORPORAL E 

AMEAÇA), por parte do requerido ARMINDO JOSÉ MONTEIRO, pleiteando 

as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando 

configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVENCIA. (art. 

22, II, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 

c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma 

medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos 

decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal 

respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 
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conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho: Medidas Protetivas n. 11903-30.2017.811.0042 

(Cód.472058)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ARMINDO JOSE MONTEIRO, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 09/10, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de 

agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 473101 Nr: 13016-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO JOSE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARMINDO JOSE MONTEIRO, Rg: 6356427, 

Filiação: Maria Nazare Monteiro, data de nascimento: 27/02/1969, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), apontador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ARMINDO JOSÉ MONTEIRO pela prática, 

em tese, do crime tipificado no art. 21 da Lei n.º 3.688/41, contra a vítima 

CLÉIA REGINA SOUZA, ocorrido em 05.04.2017, por volta das 20h15min, 

nesta Capital, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2017.115923, acostado 

às fls. 09/09v.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 3 0 1 6 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.473101)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 61.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ARMINDO JOSE MONTEIRO, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 497726 Nr: 36890-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDDOPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO CESAR PAIS MIRANDA, Filiação: 

Nilma Pais Ferreira Pereira e Adão Virgilio Paes Ferreira, data de 

nascimento: 01/07/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 65 99316-9029. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por JOANA DARE DE OLIVEIRA PAIS FERREIRA, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica no crime apenado pelo Código Penal 

(AMEÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICILIO, DANO), por parte do requerido ADÃO 

CESAR PAIS MIRANDA pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o 

pedido da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente a afastamento do agressor do lar, 

uma vez que, de acordo com os autos, as partes residem em locais 

distintos. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar 

ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória 

protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em 

manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até 

mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos 

autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, 

alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser 

decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras 

sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de 

justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cuiabá, 11 de outubro de 2017. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 36890-33.2017.811.0042 

(Cód.497726)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ADÃO CESAR PAIS MIRANDA, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 23 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103303/9/2018 Página 147 de 174



 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 467804 Nr: 7681-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO MÁXIMO DA SILVA, Rg: 

19003765, Filiação: Maria Firmina da Silva e Nelson Maximo da Silva, data 

de nascimento: 23/10/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, vaqueiro, Telefone 981014743. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de FERNANDO MÁXIMO DA SILVA, pela prática, em 

tese, do delito previsto no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em 

desfavor da vítima MARCIELA ALVES DE ALMEIDA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 7 6 8 1 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.467804)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 49.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FERNANDO MÁXIMO DA SILVA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 514111 Nr: 6651-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL HENRIQUE RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIEL HENRIQUE RIBEIRO SILVA, 

Cpf: 04378242176, Filiação: Doraci Abadia da Silva Ribeiro e Vilmar Ribeiro 

Rosa, data de nascimento: 25/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Pontalina-GO, convivente, mecânico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANTONIEL HENRIQUE RIBEIRO SILVA, pela prática, 

em tese, do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com efeitos 

da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima CARMEM DOS SANTOS 

BORGES.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 6 6 5 1 - 1 2 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.514111)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 49.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ANTONIEL HENRIQUE RIBEIRO SILVA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 429719 Nr: 5261-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FELIPE SILVA ROSA, Filiação: Isabel 

Cristina e Luiz, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Telefone 9291-2365. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de LUIZ FELIPE SILVA ROSA, pela prática, em tese, da 

contravenção tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, 

II, “f”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, 

em desfavor da vítima ISABEL MARIA DA SILVA.

Despacho: (Cód. 429719)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

49.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LUIZ FELIPE SILVA 

ROSA, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 430506 Nr: 6151-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES, Cpf: 

69163472104, Rg: 11126183, Filiação: Rosimeire Angelica de Figueiredo 

Tavares e Emanuel Tavares, data de nascimento: 10/06/1980, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), autônomo, 

Telefone 99268-3938. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por IRIS GOMES RIBEIRO, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 
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CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pela prática de dois crimes apenados pelo Código Penal 

(INJÚRIA e AMEAÇA), por parte do requerido ANTONIO FIGUEIREDO 

TAVARES pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 1.000 (Mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. 

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho:  Med idas  Pro te t i vas  n .6151-14 .2016 .811 .0042  

(Cód.430506)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 18/19, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 465946 Nr: 5781-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE MORAES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER DE MORAES LEITE, Cpf: 

01328941140, Rg: 12200026, Filiação: Edair de Jesus Leite e Darlete 

Rodrigues de Moraes Leite, data de nascimento: 07/07/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), autõnomo, Telefone 992758191. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de CLEBER DE MORAES LEITE, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 150, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 

Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima 

ADRIANA CONCEIÇÃO DE MORAES.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 5 7 8 1 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.465946)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 62.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado CLEBER DE MORAES LEITE, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 491398 Nr: 30809-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO FERREIRA 

NASCIMENTO, Rg: 13656600, Filiação: Nerly Ferreira do Nascimento e 

Gonçalo Eurico do Nascimento, data de nascimento: 12/04/1955, 

brasileiro(a), natural de Maringá-PR, casado(a), eletricista, Telefone 65 9 

9910-8926. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de fixação de medidas protetivas em 

favor da vítima MARIA MADALENA DO NASCIMENTO em face de seu 

ex-cônjuge CARLOS ALBERTO FERREIRA NASCIMENTO. É a síntese. Os 

relatos colhidos indicam que a vítima é ex-esposa do indiciado. Segundo 

consta, a vítima foi casada com o indiciado e encontram-se separados há 

mais de 04 (quatro) anos. Conforme consta nos autos, no dia 25 de 

agosto de 2017, o indicado chegou embriagado e muito alterado, 

compareceu a casa da ofendida e começou a ofender com palavras de 

baixo calão como “vagabunda”, dentro elas. Que disse que iria atear fogo 

na casa e matar a ofendida. A vítima relatou em seu depoimento que não é 

a primeira vez que o indiciado a ameaça e fica descontrolado. Portanto, as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), 

sendo que os fatos narrados demonstram ser imperiosa a necessidade de 

aplicação de medidas de proteção, no intuito de resguardar a integridade 

física e psicológica da requerente e seus dependentes. Assim, sendo o 

deferimento medida que se impõe, nos termos do art. 22 da 11.340/2006, 
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APLICO medidas protetivas em favor da vítima MARIA MADALENA DO 

NASCIMENTO, determinando o afastamento do agressor CARLOS 

ALBERTO FERREIRA NASCIMENTO, do lar conjugal, bem como que ele se 

abstenha de praticar as seguintes condutas: a) Se aproximar da ofendida 

e de seus familiares, devendo permanecer pelo menos 500 (quinhentos) 

metros de distância da ofendida; b) Ter qualquer tipo de contato com a 

ofendida ou seus familiares (celular, e-mail, etc.); c) Freqüentar ou se 

aproximar do local de trabalho da ofendida ou de seus familiares. Submeto 

os demais pedidos à apreciação do Juízo competente por entender que 

neste momento as medidas protetivas descritas acimas são suficientes à 

manutenção da integridade física e psíquica, bem como à segurança da 

ofendida, neste momento. Intime-se o suspeito CARLOS ALBERTO 

FERREIRA NASCIMENTO acerca das medidas supra descritas que lhe 

foram impostas, advertindo-o de que o descumprimento das condições 

aqui fixadas ensejará na decretação de sua prisão preventiva ( art. 20 da 

Lei nº 11.340, de 07.08.06). Intime-se a vítima da presente decisão, 

cientificando-a, ainda, que caso o requerido/agressor descumpra qualquer 

das medidas acima impostas, deverá a ofendida imediatamente procurar a 

Delegacia da Mulher, o Ministério Público ou mesmo o Poder Judiciário para 

a adoção das medidas pertinentes. Serve a presente decisão como 

MANDADO. Ciência ao MP. Após o fim do plantão, encaminhem-se os 

autos à regular distribuição. Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2017. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz Plantonista

Despacho: Medidas Protetivas n. 30809-68.2017.811.0042 

(Cód.491398)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

CARLOS ALBERTO FERREIRA NASCIMENTO, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 19/20, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 474600 Nr: 14496-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON LUIZ SOUZA CAMPOS, Filiação: 

Joselina Souza Miranda e Eneas de Campos, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone 9 9236-6219. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ANA LUCIENE OLIVEIRA DE ALMEIDA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA), por 

parte do requerido EDSON LUIZ SOUZA CAMPOS, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). INDEFIRO o pleito referente a “prestação de alimentos 

provisionais”, haja visto não constar nos autos prova inequívoca de 

parentesco. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO o dia 12.06.2017 às 15h30 para a 

realização de audiência de Conciliação, nos moldes nos moldes de art. 

139, v, do CPC. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho:  Medidas Protet ivas n.14496-32.2017.811.0042 

(Cód.474600)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

EDSON LUIZ SOUZA CAMPOS, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 16/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 481964 Nr: 21770-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ASSIS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO ASSIS DE PINHO, Cpf: 

04038173151, Rg: 2266063-1, Filiação: Demetrio de Pinho e Sofia de 

Assis, data de nascimento: 15/11/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, ajudante de pedreiro, Telefone 9334-0098. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de FERNANDO ASSIS DE PINHO, pela prática, em tese, 

do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima 

LUANA PEREIRA DA SILVA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  2 1 7 7 0 - 4 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.481964)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.43DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FERNANDO ASSIS DE PINHO, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 521176 Nr: 13212-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANRLEY RENATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiellen Thayane Matos da 

Silva - OAB:20406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da advogada Dra. Josiellen Thayane Matos da 

Silva, e determino sua habilitação como assistente de acusação. DEFIRO 

também o pedido da defesa, portanto, EXPEÇA-SE carta precatória para a 

Comarca de Campo Verde - MT, para interrogatório do acusado. Com o 

retorno da carta precatória, devidamente cumprida, REMETAM-SE os autos 

ao Ministério Público para apresentação de memoriais no prazo de cinco 

dias. Após INTIME-SE a assistente de acusação, via DJE, por fim 

remetam-se os autos Defensoria Pública Criminal para apresentação 

alegações finais na forma de memoriais escritos, no prazo legal. Empós, 

retornem-me conclusos. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348943 Nr: 9912-58.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CONCEIÇÃO DE MORAES, 

SEBASTIÃO CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO CONCEIÇÃO DE MORAES, Rg: 

139991507, Filiação: Dinail Mara de Moraes e Sebastiao Conceição de 

Moraes, data de nascimento: 14/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, casado(a), autonomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu THIAGO CONCEIÇÃO DE MORAES, 

brasileiro, solteiro, natural de Poxoréu/MT, nascido em 19/04/1985, filho de 

Sebastião Conceição de Moraes e Dinail Maria de Moraes, portador do RG 

n. 13991507 SSP/MT e CPF n 001.270.151-32, residente e domiciliado na 

rua 412, quadra 116, n. 21, bairro Tijucal, setor 4, nesta comarca de 

Cuiabá/MT, nas sanções previstas no art. 344 (coação no curso do 

processo) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal. De outro 

lado, ABSOLVO o acusado SEBASTIÃO CONCEIÇÃO MORAES, brasileiro, 

casado, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 03/01/1956, filho de Julio 

Conceição de Moraes, portador do RG n. 076561 SSP/MT e CPF n 

106.749.341-72, residente e domiciliado na rua 412, quadra 116, n. 21, 

bairro Tijucal, setor 4, nesta comarca de Cuiabá/MT pelo crime de coação 

no curso do processo, previsto no art. 344, do Código Penal.A pena 

prevista para a contravenção de coação no curso do processo, é de 

reclusão, de um a quatro anos, e multa, nos termos do artigo 344, do 

Código Penal.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena 

e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

tenho que o acusado THIAGO CONCEIÇÃO DE MORAES é tecnicamente 

primário e não possui maus antecedentes; já o grau de culpabilidade é 

inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes 

para aferir com precisão acerca de sua personalidade, conduta social, da 

circunstância e da consequência do delito ou se os motivos são 

justificáveis, o que deve ser interpretado em favor do acusado; já o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas 

a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode 

agravar a pena a ser aplicada ao acusado.Considerando tais 

circunstâncias fixo-lhe a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário 

mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), para o crime de 

coação no curso do processo. E reconheço a circunstância agravante, 

contidas no art. 61, II, alíneas “f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um 

sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 

02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 

(ONZE) DIAS-MULTA em face do acusado THIAGO CONCEIÇÃO DE 

MORAES, uma vez que não há outras agravantes,/atenuante, nem causa 

de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por 

entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração 

penal.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese 

do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no 

âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais por ser pobre na forma da lei. Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 14 de março de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 459664 Nr: 37094-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS AUGUSTO 

MARTINS - OAB:18059, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB/MT 8594 - 

OAB:8594, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029, PAULO ANTONIO 

GUERRA - OAB:16276, PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - 

OAB:17716

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré 

para que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 462464 Nr: 2318-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GIOVANNI TAQUES DE 

OLIVEIRA GOMES - OAB:23231, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO JUNIOR RONDON 

NASCIMENTO, Cpf: 03753813176, Rg: 21962790, Filiação: Sandra Iria 

Rondon e Jose Renato Nascimento, data de nascimento: 22/04/1996, 

brasileiro(a), solteiro(a), promotor de vendas/aux de marceneiro, Telefone 

65-9221-6025/9236641. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO, brasileiro, 

solteiro, pintor, nascido em 22.04.1996, natural de Cuiabá/MT, portador do 

RG n. 21962790 SSP/MT e CPF n. 037.538.131-76, filho de José Renato 

Nascimento e Sandra Iria Rondon, residente na Rua Sergipe, Quadra 108, 

Casa 13, Bairro CPA 02, Cuiabá/MT, nas sanções do art. 129, §9º, do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no 

artigo 129, §9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de 

detenção.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes 

criminais, a teor da Súmula 444 do STJ; o grau de culpabilidade é inerente 

ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir 

com precisão acerca de sua conduta social e personalidade; os motivos 

do crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes 

para aferir a consequência do delito e as circunstâncias do delito, eis que 

intrínsecas ao próprio penal; ademais, o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa.Pelos motivos acima alegados, fixo a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há 

agravante ou atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a 

ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a 

reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. 

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o 

delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Isento o réu do pagamento das custas processuais, 

por ser pobre, na forma da Lei.No que tange ao cálculo de detração penal, 

deve ser procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea 

“c”, da Lei de Execução Penal.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do 

réu no rol dos culpados. Expeça-se o necessário.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 

18 de janeiro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 364790 Nr: 4549-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO BIASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber José Menezes Alves 

- OAB:13.379

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ MARIO BIASIN, Cpf: 81271069172, 

Rg: 10257683, Filiação: Creuzonir Pereira Biasin e Elizeu Biasin, data de 

nascimento: 07/03/1978, brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, 

solteiro(a), Telefone 65 9202-6703. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu LUIZ MARIO BIASIN, brasileiro, 

convivente, natural de Tangará da Serra-MT, filho de Elizeu Biasin e 

Creuzonir Pereira Biasin, portador do RG n. 10257683 SSP/MT e CPF n 

812.710.691-72, residente e domiciliado na rua 24, quadra 39, n. 17. Bairro 

CPA 3, setor 5, nesta cidade, apenas nas sanções do art. 129, §9º, do 

Código Penal em razão do delito ocorrido no dia 17/10/2012, e com a 

ABSOLVIÇÃO do acusado em relação a suposta contravenção penal de 

vias de fato ocorrida no dia 14/10/2012.A pena prevista para o crime de 

lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; os motivos e 

circunstâncias do crime não se mostraram suficientes para majorar a 

fixação de pena; a consequência do delito é benéfica ao acusado, 

sobretudo em razão das lesões corporais serem de natureza leve; já o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas 

a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode 

agravar a pena a ser aplicada ao acusado.Considerando tais 

circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena-base em 03 (três) 

meses de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes, alguma 

atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. INDEFIRO o 

pedido da defesa substituição da pena privativa de liberdade por medidas 

restritivas de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que 

o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, sobretudo em razão 

da Súmula 588 do STJ que prevê a impossibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão de prática de 

crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico.No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.Cuiabá, 07 de março de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 442318 Nr: 18989-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA, 

Cpf: 59408235134, Rg: 0906456-7, Filiação: Augusto da Costa Faria e 
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Maria José do Espirito Santos Faria, data de nascimento: 15/02/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de mecânico, 

Telefone 65 3688 3024. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA, 

brasileiro, convivente, nascido em 15/02/1972, filho de Augusto da Costa 

Faria e Maria José do Espírito Santo Faria, residente e domiciliado na 

Narapendi, casa 285, bairro Pedregal, nesta cidade, nas sanções do art. 

129, §9º, do Código Penal. De outro lado, ABSOLVO o acusado em 

relação ao crime ameaça previsto no art. 147, do Código Penal, o que faço 

com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.A 

pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, 

do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de 

detenção.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes 

criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há 

elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua 

personalidade; os motivos e circunstâncias do crime não ficaram 

claramente evidenciados durante a instrução criminal, o que deve ser 

interpretado em benefício do acusado; a consequência do delito é 

benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais da vítima 

serem de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu 

para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a 

conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao 

acusado.De outro lado, deve ser considerada negativa e relevante a 

conduta social do acusado, sobretudo em razão da sua extensa ficha de 

antecedentes criminais (fls. 70), repleta de ações penais em curso, 

destacando-se os autos da ação penal n. 3581-54.2011.811.0002 (cód. 

263319), autos n. 18192-76.2017.811.0042 (cód. 478357) e autos n. 

34353-98.2016.811.0042.Considerando tais circunstâncias do delito de 

lesão corporal, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de 

detenção.Outrossim, considerando que o acusado confessou perante 

este juízo que desferiu um tapa no rosto da vítima, aplico a atenuante 

prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, diminuo a 

pena-base em 1/6, ou seja, em 20 dias de detenção.Encontro, então, a 

PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, 

uma vez que não há outras agravantes ou atenuantes, nem causa de 

diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender 

necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O regime de 

cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código 

Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, 

conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação 

dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a 

instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Isento o réu do pagamento das custas processuais, por ser 

pobre, na forma da Lei.No que tange ao cálculo de detração penal, deve 

ser procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, 

da Lei de Execução Penal.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do 

réu no rol dos culpados. Expeça-se o necessário.P.I.C.Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 361177 Nr: 95-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, Rg: CI 

4107688/2, Filiação: José Ribamar Barros Pereira e Dirce Ferreira da Silva, 

data de nascimento: 26/04/1980, brasileiro(a), natural de Brasilia-DF, 

convivente, mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu FLAVIO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, convivente, 

flanelinha, nascido em 08.04.1980, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 

n. 41076882 SSP/MT, filho de José Ribamar Barros Pereira e Dirce Ferreira 

da Silva, residente na Av. José Estevão Torquato da Silva, n. 1.125, 

Condomínio B, Bairro Jardim Vitória, nesta urbe, nas sanções do art. 129, 

§9º, do Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal 

previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 

(três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua conduta social e personalidade; os motivos do 

crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes para 

aferir a consequência do delito; ademais, o comportamento da vítima em 

nada contribuiu para a prática delituosa.Pelos motivos acima alegados, fixo 

a pena-base em 03 (três) meses de detenção.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, uma vez que não há 

agravante ou atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a 

ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a 

reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. 

Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da 

Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de medidas com o 

fim de erradicar a violência contra a Mulher, e, sendo a substituição de 

pena uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, com 

fundamento no art. 44 e §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena para 

prestação de serviço à comunidade em entidade social sem fins 

lucrativos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, bem como, 

proibição de frequentar lugares em que haja venda de bebida alcoólicas 

ou congêneres.No que concerne à reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que 

sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, 

pois, de reconhecer o valor indenizatório.Isento o réu do pagamento das 

custas processuais, por ser pobre, na forma da Lei.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.R.I. CUMPRA-SE.Cuiabá, 22 de junho de 2017.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 386986 Nr: 1006-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCÍLIO ANTÔNIO DA SILVA, Rg: 

401.554, Filiação: Antonio João da Silva e Matilde Pereira da Silva, data de 

nascimento: 28/11/1960, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 
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agente prisional, Telefone 8442 5552. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu MARCÍLIO ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, casado, 

agente prisional, nascido em 28.11.1960, natural de Cuiabá/MT, portador 

do RG n. 401554 SSP/MT, filho de Antônio João das Silva e Matilde Pereira 

da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nas sanções do art. 21 

do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c art. 147, art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal. Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos, suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua conduta social e personalidade; os motivos do 

crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes para 

aferir a consequência do delito; ademais, o comportamento da vítima em 

nada contribuiu para a prática delituosa.Considerando tais circunstâncias, 

fixo-lhe a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples, com relação à 

contravenção penal de vias de fato e, 01 (um) mês de detenção, no que 

tange ao crime de ameaça.Reconheço a circunstância agravante, contida 

no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, na proporção de 1/6 (um sexto), 

incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento a pena em 02 

(dois) dias de prisão simples, com relação à contravenção penal de vias 

de fato, bem como 05 (cinco) dias de detenção, concernente ao crime de 

ameaça.Por derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material entre 

os crimes, conforme institui o art. 69 do Código Penal.Encontro, então, a 

PENA DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, 

COM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA E, 17 (DEZESSETE) DIAS DE 

PRISÃO SIMPLES, CONCERNENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE 

FATO, uma vez que não há outra agravante ou alguma atenuante, nem 

causa de diminuição ou de aumento de pena a ser considerada, e ainda, 

por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Outrossim, tendo em vista o caráter 

punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da 

implementação de medidas com o fim de erradicar a violência contra a 

Mulher, e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, com fundamento no art. 44 e §2º, do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de serviço à 

comunidade em entidade social sem fins lucrativos, a ser especificada 

pelo Juízo da Execução Penal, bem como, proibição de frequentar lugares 

em que haja venda de bebida alcoólicas ou congêneres.No que concerne 

à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito 

durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Isento o acusado do pagamento de custas processuais, por 

ser pobre, na forma da Lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP e remeta-se à Vara de 

Execução Penal, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. P.I. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de setembro de 2017.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 348939 Nr: 9908-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SIMIÃO DE OLIVEIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO SIMIÃO DE OLIVEIRA MOTA, 

Rg: 30.098-8, Filiação: Ermínio de Araújo Mota e Juliana Oliveira 

Nascimento, data de nascimento: 04/01/1963, brasileiro(a), natural de 

Tauã-CE, convivente, comerciante, Telefone 92095463. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu ANTÔNIO SIMIÃ DE OLIVEIRA MOTA, brasileiro, 

divorciado, vendedor, portador do RG n. 300988 SSP/MT e CPF n. 

275.029.961-68, nascido em 01.01.1963, natural de Tauá/CE, filho de 

Hermínio de Araújo Mota e Juliana Oliveira do Nascimento, residente e 

domiciliado na Avenida Principal, n. 13, Quadra 50, Bairro Nova Esperança, 

Várzea Grande/MT, nas sanções do art. 140, §3º, c/c art. c/c art. 61, II, 

“e”, ambos no Código Penal.A pena prevista para o crime de injúria racial é 

de detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses, de reclusão e multa, nos 

termos do art. 140, §3º, do Código Penal.Atenta ao princípio constitucional 

da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e 

não registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua conduta social e personalidade; os motivos do 

crime não são justificáveis; não há elementos nos autos suficientes para 

aferir a consequência do delito; ademais, o comportamento da vítima em 

nada contribuiu para a prática delituosa.Pelos motivos acima alegados, fixo 

a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e, 10 (dez) dias-multa, no 

montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo 

do fato, (art. 49, §1º, do CP), em virtude da ausência de elementos sobre a 

situação econômico-financeira do réu.Reconheço a circunstância 

agravante, contida no art. 61, II, alínea “e” do Código Penal, na proporção 

de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual aumento 

a pena em 02 (dois) meses de reclusão.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E, 10 

(DEZ) DIAS-MULTA, NO MONTANTE DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO MAIOR 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, uma vez que não há 

outra agravante, nenhuma atenuante, nem causa de diminuição ou 

aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e 

suficiente a reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de 

pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do 

Código Penal. Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da 

Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de 

medidas com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, e, sendo a 

substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso 

concreto, com fundamento no art. 44 e §2º, do Código Penal, SUBSTITUO 

a pena para prestação de serviço à comunidade em entidade social sem 

fins lucrativos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, bem 

como, proibição de frequentar lugares em que haja venda de bebida 

alcoólicas ou congêneres.No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.R.I.C.Cuiabá, 19 de julho de 2017.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 416035 Nr: 21131-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

Concedo prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento pelo Núcleo 

de Práticas Jurídicas da UNIC.

Redesigno o presente ato para oitiva da testemunha Ana Paula Garcia e 

interrogatório do réu para o dia 20 de fevereiro de 2019 às 17h00min.

 Considerando que o réu é Policial Militar, requisite-se sua apresentação 

junto ao Comando da Polícia Militar para que compareça ao ato.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372951 Nr: 13954-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu José 

Carlos de Oliveira, vulgo “Tutu”, brasileiro, segurança, solteiro, natural de 

Cuiabá-MT, RG n° 15911071 SSP/MT, CPF n°. 020.152.831-29, nascido em 

23/01/1982, filho de Virgilio Dias de Oliveira e Eurenildes Martins de 

Oliveira, residente na Rua Minas Gerais, n° 48, Bairro Jardim Novo 

Horizonte, nesta Capital, das acusações lançadas contra o mesmo na 

denúncia ofertada pelo MP.X.Homologo as desistências formuladas pelas 

partes.XI.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 498315 Nr: 37453-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORNÉLIO DA CRUZ 

NETO - OAB:

 Autos n. 37453-27.2017.811.0042.

I. Em atenção ao pedido de fls. 40/41, observo que as partes efetuaram 

acordo em 04.11.2017, no qual constou que a parte autora deixaria a 

residência da genitora do réu no prazo 90 dias, de forma que se trata de 

fato com fácil compreensão para a autora no cumprimento do respectivo 

acordo, portanto, o pedido não merece acolhimento.

 Posto isso, indefiro o pedido formulado pela parte autora.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 29347-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRLDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927, MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, Rodrigo Faria 

Gardin - OAB:8849

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

Oficie-se à Delegacia Esp. da Mulher solicitando o envio das vias originais 

dos documentos de fls. 21/27, tendo em vista que a vítima informou que 

deixou naquela repartição.

Após, concedo prazo sucessivo de 05 dias para apresentação de 

alegações finais via memoriais escritos pelas partes.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 407057 Nr: 11673-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE MOTA - OAB:, 

MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7467

 Posto isso, julgo extinta a punibilidade (...). Designo o dia 21.9.2018, às 14 

horas e 40 minutos para qualificação e interrogatório do acusado.IV. Intime 

o acusado e a defesa para o ato, bem como para, em 05 dias apresentar o 

documento original de fl. 89.V. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 08 de agosto de2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515042 Nr: 7498-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - 

OAB:16427, JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDES MENDONÇA 

TRINDADE - OAB:19670/MT

 IX.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, intime-se a genitora 

da menor, ora requerida, para que se abstenha de praticar qualquer ato de 

manipulação psicológica sob a criança, sobretudo, de proibir o réu de 

exercer seu direito de visitação à infante nos termos do acordo formulado 

nos autos de Medidas Protetivas ID. 500629 (fls.07/09), sob pena de multa 

diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais). X.Oficie-se à Creche 

Vovó Nice no endereço descrito à fl. 08 para que a Diretora daquele 

estabelecimento tome ciência e dê cumprimento ao acordado celebrado 

entre as partes. O expediente deverá fazer-se acompanhar de cópia do 

acordo formulado entre as partes (fls. 07/09). XI.Preenchendo a peça 

proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso 

de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/05/2018, às 15h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. 

XIII.Cite-se a ré para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar 

com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.XIV.Conste ainda advertência de 

que as partes deverão estar acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º).XV.Não estando 

presentes a prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, deixo de suscitar 

incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 977, 

I ) . X V I . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . X V I I . E x p e ç a - s e  o 

necessário.XVIII.Cumpra-se com urgência.XIX.Cuiabá, 27 de março de 

2018Jeverson Luiz QuinteiroJuiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90091 Nr: 2585-62.2014.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19.625/MT

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Henrique Alves de Moraes;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma do Art. 5º, inciso II, da Portaria 

011/2007/COORD/JIA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

6) Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102333 Nr: 29-82.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EVVM, 

SVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

29-82.2017.811.0063, Protocolo 102333, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108990 Nr: 1165-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LPDS, 

LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1165-80.2018.811.0063, Protocolo 108990, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95970 Nr: 142-70.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DSA, AHdSA, MCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

142-70.2016.811.0063, Protocolo 95970, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93730 Nr: 2412-04.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, FRdSS, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930, CARLOS ALBERTO BUENO - OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2412-04.2015.811.0063, Protocolo 93730, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99088 Nr: 2877-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, PPCdC, VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2877-76.2016.811.0063, Protocolo 99088, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99735 Nr: 3433-78.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EANdM, DENdM, SPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3433-78.2016.811.0063, Protocolo 99735, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100743 Nr: 4291-12.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, EPdN, AMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4291-12.2016.811.0063, Protocolo 100743, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103941 Nr: 1353-10.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VTS, 

RATS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 
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GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1353-10.2017.811.0063, Protocolo 103941, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105986 Nr: 3016-91.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MACCG, 

MGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3016-91.2017.811.0063, Protocolo 105986, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109916 Nr: 1921-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RECP, 

MABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1921-89.2018.811.0063, Protocolo 109916, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111181 Nr: 2947-25.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2947-25.2018.811.0063, Protocolo 111181, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111414 Nr: 3146-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KFSS, 

KFSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3146-47.2018.811.0063, Protocolo 111414, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 34220 Nr: 1862-26.2008.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deise de Goes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benq Eletrônica Ltda ( Siemens )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andré fonseca lemes - 

OAB:172666/SP

 Vistos,

 Intime-se a parte reclamada SIEMENS ELETROELETRÔNICA LTDA. para 

juntar demonstrativo atualizado e discriminado do débito, referente ao 

valor levantado pela parte autora em ref. 45, devendo ser atualizado pelo 

IGP-M (FGV) a partir da data da emissão do alvará (30/11/2009).

Anoto o prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.

Atendida a determinação, tornem os autos conclusos para penhora.

Cumpra-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 130415 Nr: 4461-16.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE AS ADVOGADAS DRA. MARIELY 

FERREIRA MACEDO - OAB/MT 16.733 E DRA. HELEN SIMONE REZENDE - 

OAB/MT 21.866 (ADVS. DA VÍTIMA - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO), PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE FOLHA N. 67. CERTIDÃO: "Certifico para os devidos fins 

que o autor dos fatos não fora localizado para a realização das 

audiencias nos autos 129962 e 129901, em apenso. Sendo o mesmo 

endereço fornecido nestes autos. Desta forma afim de evitar que a parte 

vitima compareça para o ato que não sera devidamente realizado, 

desagendo a audiencia designada para o dia 03/10/2018, encaminho os 

autos para a intimação da parte vitima via DJE e, após encaminho os autos 

ao Ministério Público." É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO 

JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 1785-35.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: S. T. Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se do pedido de restituição da madeira apreendida em razão 

da prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou contrário ao 

pedido de restituição (fls. 13/15).(...), INDEFIRO o pedido de restituição da 

madeira apreendida.Intime-se a requerente.Traslade-se cópia da presente 

decisão ao TCO código 39.855, em apenso.Após, não havendo novos 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 2203-07.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Ortolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danillo Henrique Fernandes 
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- OAB:9.866

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra MOACIR ORTOLAN, pela prática, 

em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar pelo rito 

sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 DE DEZEMBRO 

DE 2018, às 14h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, os termos do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, 

será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em seguida, 

será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo possível, 

proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, conforme 

dispõe o artigo 89, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se mandado de citação e intimação do acusado, devendo ser 

instruída com cópia da presente denúncia e fazer constar que o acusado 

deverá comparecer à audiência acompanhado de advogado e com suas 

testemunhas, ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Intime-se, ainda, o d. defensor constituído nos autos.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39855 Nr: 1401-72.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Edgar Zimmermann, S. T. Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 055/2018 (fl. 49), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, em consonância com a cota 

ministerial de fl. 15, cód. 40.449, proceda-se a exclusão de SÉRGIO 

EDGAR ZIMMERMANN – motorista – do polo passivo deste feito, 

procedendo-se as baixas e alterações necessárias.DESIGNO audiência 

preliminar para o dia 28 de novembro de 2018, às 16h30.Atento aos 

princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em especial aos de 

informalidade, simplicidade e de economia processual, intime-se a empresa 

autora do fato, preferencialmente, por intermédio de seu número de 

telefone constante à fl. 53. Caso reste infrutífera a intimação por meio 

telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, em seu endereço constante 

nos autos.Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Oficie-se o 

Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500590-17.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (ADVOGADO(A))

MICHEL MARQUES HERANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0500590-17.2012.8.11.0001 REQUERENTE: MICHEL MARQUES HERANI 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifica-se que os presentes embargos de declaração não 

preencheram os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, não 

é cabível embargos de declaração contra despacho no âmbito dos 

Juizados Especiais, como se observa no art. 1.066, caput, do Código de 

Processo Civil, que alterou a redação do art. 83, da Lei nº 9.099/95, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 83. Cabem embargos de 

declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição ou omissão....” (G.n.) Diante disso, não CONHEÇO dos 

embargos. Contudo, verifica-se que de fato houve equívoco no despacho 

de ID. 11091916 ao afirmar que a importância homologada de R$ 31.800,86 

(ID. 375992) poderia ser quitada por meio de RPV. Dessa forma, afasta-se 

a declaração retro e determina-se que o pagamento processe-se de 

acordo com o Provimento nº 11/2017-CM. Anote-se que não há que se 

realizar atualização do débito pelas partes após a homologação, eis que 

tal providência será realizada pelo contador judicial no momento oportuno. 

Diante disso, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo 

atualizado discriminando eventuais descontos. Intime-se o exequente para 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias os dados bancários para depósito 

da importância, conforme determina o art. 6º, §1º, do Provimento nº 

11/2017-CM. Intimem-se as partes. Às providências. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016274-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FLAVIO GOELLNER (REQUERENTE)

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1016274-57.2016.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO FLAVIO GOELLNER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração interpostos contra a decisão de ID. 11192270. 

Contudo, extrai-se da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça que serão julgados como repetitivos [1] os recursos 

REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o REsp 1.163.020, bem como há 

ordem de suspensão em todo o território nacional dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Ante o 

exposto, determina-se que o processo aguarde em Secretaria, no lote de 

processos suspensos por força das decisões proferidas pelo STJ, até 

ulterior determinação daquele sodalício. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502871-38.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

BENEDITO MARTINS DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0502871-38.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: BENEDITO MARTINS DE 

CARVALHO JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500602-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (ADVOGADO(A))
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FABIO LUCAS DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FILIPE XAVIER RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0500602-26.2015.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO LUCAS DE MORAIS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Certifique-se o 

trânsito em julgado e intime-se a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503907-18.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ BASTOS (EXEQUENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

0503907-18.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO LUIZ BASTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o 

embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA (REQUERENTE)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001671-31.2018.8.11.0001. REQUERENTE: PAULA DANIELE 

MARCHIORETO PARREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio de valores em face do 

descumprimento da liminar deferida pela Turma Recursal, quanto ao 

fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg, à parte autora. O 

requerido foi intimado diversas vezes da decisão, mas até a presente data 

não há notícia do seu efetivo cumprimento. É o breve relato. O requerente 

noticia o descumprimento da ordem judicial, razão pela qual se justifica a 

constrição judicial para a salvaguarda imediata do direito da parte autora. 

Observa-se que foram demandados todos os esforços por esse juízo 

para o cumprimento da liminar sem que houvesse a necessidade da 

constrição de valores na conta do requerido, mas como as manifestações 

demonstram que não há qualquer previsão para a efetivação da decisão, 

não há outra saída que não seja o bloqueio judicial. Verifica-se que 03 

(três) meses de tratamento consiste na importância total de R$3.150,00 

(três mil cento e cinquenta reais). Em que pese a impenhorabilidade dos 

recursos públicos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp 

repetitivo no. 1.069.810-RS a possibilidade de se bloquear verba pública a 

fim de subsidiar o custeio de procedimentos médicos e fornecimento de 

medicamentos, senão vejamos: “Tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ” (REsp repetitivo nº 1.069810-RS). Ante ao 

exposto, DEFERE-SE o pedido de bloqueio, via sistema BACENJUD, da 

importância de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) na conta 

corrente do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 

03.507.415/0001-44, suficiente para o custeio de 03 (três) meses do 

medicamento Enoxaparina 40 mg c/ 10 seringas, para a parte autora 

PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA, C.P.F. nº 920.684.991-34. 

Sendo assim, ainda que o valor bloqueado seja para o fornecimento de 03 

(três) meses da referida medicação, a liberação do fármaco deve ser feita 

pela farmácia mensalmente, sendo 03 (três) caixas do medicamento por 

mês, até totalizar a entrega de 09 (nove) caixas. Adverte-se que liberação 

de valores será, também, de forma mensal, ou seja, conforme haja a 

entrega do medicamento (comprovada pela assinatura de recebimento da 

parte autora ou seu responsável) e o respectivo comprovante nos autos, 

até que se findem os meses. Nesse sentido o Enunciado nº 54 – Direito à 

Saúde, que dispõe “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”. Intime-se o fornecedor 

da medicação Riodrogas Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda ME 

(Drogaria Kapital) (ID. 14182624) para que realize entrega do fármaco 

Enoxaparina 40 mg c/ 10 seringas, de forma mensal, sendo 03 (três) 

caixas do medicamento por mês, até totalizar a entrega de 09 (nove) 

caixas para a parte autora PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA, 

C.P.F. nº 920.684.991-34. E após o fornecimento do fármaco, proceda a 

apresentação da respectiva Nota Fiscal conforme o orçamento 

apresentado (ID. 14182624), qual seja, Enoxaparina 40 mg c/ 10 seringas 

por R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a caixa, em nome da pessoa 

jurídica de direito público detentora do CNPJ sobre o qual se emitiu a ordem 

de bloqueio. Observe-se ainda a necessidade de que nas notas fiscais 

deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 

2212/2014 as seguintes informações complementares: local de entrega, 

número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em 

cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda 

Pública”. O protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do 

comprovante de entrega assinado pela parte autora ou seu representante. 

Além da necessidade de fornecer uma cópia da nota fiscal à parte autora. 

Na hipótese de sobrevir eventual saldo remanescente na conta judicial 

decorrente deste bloqueio, expeça-se alvará em favor do ESTADO DE 

MATO GROSSO para crédito ao Fundo Estadual de Saúde, CNPJ 

03.507.415/0001-44, por meio do Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, 

Conta Corrente nº 1010100-4. Caso o requerido comprove nos presentes 

autos o cumprimento da obrigação, os valores disponíveis na conta judicial 

poderão retornar aos cofres públicos. Em cumprimento ao art. 10, § 4º do 

Provimento n.º 02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, 

intime-se o ente público para que se manifeste acerca da prestação de 

contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias, no prazo 

de 15 (quinze) dias. E ainda, comunique-se as 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 acerca da documentação comprobatória dos gastos. Nada 

sendo manifestado pelo requerido acerca da prestação de constas, 

expeça-se alvará do valor correspondente ao medicamento, qual seja, 

Enoxaparina 40 mg c/ 10 seringas por R$350,00 (trezentos e cinquenta 

reais) a caixa, conforme orçamento de ID. 14182624, em favor da 

Riodrogas Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda ME (Drogaria 

Kapital), C.N.P.J. 02.387.595/0001-05, Banco Bradesco, Agência nº 

1263-7, Conta Corrente nº 32340-3, sendo 03 (três) caixas do 

medicamento por mês, até totalizar a entrega de 09 (nove) caixas 

independentemente de nova intimação. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002985-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1002985-46.2017.8.11.0001; Valor causa: R$ 

1.775,06; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ASSISTÊNCIA À SAÚDE]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VIRGILIO ROSA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO 
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PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002985-46.2017.8.11.0001 

REQUERENTE: VIRGILIO ROSA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). VIRGÍLIO DA 

ROSA SANTOS almeja urgentemente, tratamento com o fármaco 

Ivabradina 7,5 mg. A liminar foi indeferida, entretanto, há informação no id. 

13501834 que a parte reclamante veio a óbito. Por todo o exposto, 

considerando intransmissível a ação por disposição legal, com amparo no 

artigo 485, inciso IX, do CPC/2015, JULGA-SE EXTINTO o presente feito 

sem resolução de mérito. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal 

sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 14859512 18082215161666000000014574534 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ , 31 de agosto de 2018. Atenciosamente. 

REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 

3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 

33139800

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503480-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EDJALMA DA COSTA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.453,72 (dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502987-78.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503544-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

JULIERME SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503982-57.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HESDRAS NUNES FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504043-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO ESPIGARES (REQUERENTE)

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-23.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARCELO BELARMINO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500618-77.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEDRO XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500067-68.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TUTOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 31 

de agosto de 2018. DESTINATARIO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

0500067-68.2013.8.11.0001; Valor causa: R$ 8.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BENEDITO DE MOURA Parte Ré: 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0500067-68.2013.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO BENEDITO 

DE MOURA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos 

autos da Turma Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, ao arquivo. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: GABRIELA CARINA KNAUL 

D E  A L B U Q U E R Q U E  E  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 2 5 5 6 7 7  1 8 0 7 2 0 0 8 3 5 2 4 8 9 7 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 1 4 3 7  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. REYNALDO BOTELHO DA 

FONSECA ACCIOLY JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506084-86.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA BYANA REZENDE DA SILVA ROSSI (EXEQUENTE)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos.Intime-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito"OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001404-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UIARA AMANCIO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

ERNANI ARLEY DA SILVA (ADVOGADO(A))

KATIA CRISANTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

DESPACHO:" (...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias.(...)"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027537-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027537-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WENDER FELIPE DE FRANCA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação proposta em face do DETRAN-MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO na qual a parte autora pretende obter decisão que autorize 

SUSPENSÃO dos efeitos do auto de infração vinculado ao veículo do 

requerente e ao seu RENACH, referente à recusa de realizar o teste 

etilômetro, com a consequente retirada da restrição do sistema e baixa de 

qualquer cobrança dos valores relativos à multa. É o breve relato. O art. 3º 

da Lei 12.153/2009 determina que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Vê-se que se trata de alegação no sentido de que a 

autoridade policial lavrou o auto de infração com abuso de autoridade. 

Sabe-se que a suspensão liminar em matéria administrativa só é possível 
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quando houver prova de razão ao administrado, pois os atos 

administrativos concernentes ao exercício do poder de polícia gozam de 

presunção de legitimidade e legalidade que, embora relativas, reclama 

prova robusta para o afastamento das suas naturais consequências. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela. Ademais, a suspensão 

pretendida discute aspectos da legalidade da própria imposição, o que 

impõe que a inicial venha instruída com prova documental do alegado, pois 

sem ela não há como se concluir pela ilegalidade do ato combatido sem 

oportunizar a oitiva da parte contrária. Nesse contexto, INDEFERE-SE o 

pedido de liminar. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, para apresentar (em) a 

documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa (artigo 

9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001012-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001012-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SEDARE ANESTESIOLOGIA 

LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal que SEDARE 

ANESTESIOLOGIA LTDA promove em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual requer “Seja deferida a tutela provisória de urgência 

cautelar para que: 1.1) Seja determinado ao Requerido que suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário lançado no sistema de conta corrente 

fiscal da Requerente, correspondente ao TAD de n.º 1132153-, no valor 

atualizado de R$1.897,20 (mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte 

centavos) até que seja solucionada a questão de mérito;”. Argumenta, em 

síntese, que é empresa prestadora de serviços médico-hospitalares 

(anestesiologia) e não se qualifica como contribuinte de ICMS, senão de 

ISSQN. Relata que o réu “(...) tem determinado a incidência do ICMS - 

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Serviços, incerta no artigo 87 – J-6 do RICMS/MT, nas operações 

realizadas pela Requerente de aquisição de materiais oriundos de outros 

Estados utilizados ora como insumos na prestação de serviços 

médico-hospitalares, ora na aquisição de medicamentos incorporados no 

ativo imobilizado da Requerente”, razão pela qual imputa como ilegal a 

atuação do fisco estadual. Instado a se manifestar sobre o pedido de 

tutela de urgência, o Estado de Mato Grosso postula o seu indeferimento. 

É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Sabe-se que a suspensão liminar da 

exigibilidade do crédito tributário só é possível quando houver forte 

presunção de razão ao contribuinte, pois o ato administrativo fiscal goza, 

a princípio, da presunção de legitimidade e legalidade a qual, embora 

relativa, reclama prova robusta para o afastamento das naturais 

consequências do lançamento fiscal. Com relação a possibilidade de 

incidência de ICMS nas prestações de serviço quando agregado a 

fornecimento de mercadoria, a Lei Complementar nº 87/1996[1], no seu art. 

12, inciso VIII, alínea b, dispõe: “Art. 12 – Considera-se ocorrido o fato 

gerador do imposto no momento: I-VII – omissis; VIII – do fornecimento de 

mercadoria com prestação de serviço: a) omissis; b)- compreendido na 

competência tributária dos municípios e com identificação expressa de 

incidência do imposto de competência estadual, como definida em lei 

complementar.” (gn) Nesse contexto, a exigibilidade de ICMS nas 

operações sujeitas ao recolhimento do ISSQN está condicionada à 

prestação de serviço com o fornecimento de mercadorias e a 

conformação da ação fiscal ao disposto na Lei Complementar 116/2003[2]. 

Na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 estão descritas algumas 

atividades que possuem a natureza exclusiva de prestação de serviços, 

ou seja, se sujeitam apenas à tributação do ISSQN, ressalvadas exceções 

também previstas naquela lei. Assim, se na supracitada lista não estiver 

descrita a possibilidade de incidência do ICMS sobre mercadorias e 

insumos fornecidos concomitantemente à execução daqueles serviços, 

não se poderia cobrar esse tributo de competência estadual. Acerca de 

serviços de saúde, assistência médica e congêneres, o anexo da LC 

116/2003 faz previsão no subitens do item 4[3]. A interpretação da norma 

é no sentido de que os contribuintes exclusivos de ISSQN não seriam 

sujeitos passivos de ICMS, por expressa previsão legal, ainda que a 

prestação do serviço envolva fornecimento de mercadorias. No caso dos 

autos, a nota fiscal apresentada no ID 14162119 demonstra aparente 

compatibilidade do tipo da mercadoria adquirida com o serviço prestado 

pela requerente, de modo que não se pode desqualificar de plano que 

integre seu fornecimento. No entanto, a quantidade obtida pela autora 

parece, ao ver do fisco, incompatível com o ritmo de atividades 

desenvolvidas pela empresa requerente, daí sua autuação. A parte 

autora, segundo a documentação acostada, se qualifica com o Código da 

Atividade: 86.30-5-99, Descrição: Atividades de atenção ambulatorial 

(anestesiologia), em tese, compatível com as descritas no item 4 do anexo 

da LC 116/2003, para fins tributários. Nesse sentido: Ementa: TRIBUTÁRIO. 

IRPJ. CSLL. LEI N.º 9.249 /95. SERVIÇOS DE HOSPITALARES. 

ABRANGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. LEI Nº 

11.727 /08. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITO PREENCHIDO. SELIC. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Segundo entendimento atual do egrégio STJ, serviços 

hospitalares são aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas 

pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas 

não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento 

hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não 

se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios 

médicos. 2. O contrato social da empresa indica prestação de serviços de 

anestesiologia. 3. Assim, nos termos da decisão proferida no REsp n.º 

951.251/PR, faz jus a demandante ao recolhimento do IRPJ e da CSLL às 

alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, nos termos da Lei n.º 9.249 /95 

(arts. 15, § 1º, inciso III, alínea a, e 20, caput). 4. Em face da superveniente 

alteração na redação do inciso II, alínea a, do artigo 15 da Lei 9.249 /95, 

por força da Lei nº 11.727 /08, passou-se a exigir, para a aplicação do 

percentual reduzido, que a "prestadora destes serviços seja organizada 

sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa". 6. Hipótese em que a autora 

comprovou se inserir na categoria das sociedades empresárias. 7. A 

atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento 

indevido do tributo, nos termos da Súmula n.º 162 do STJ, até a sua 

efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, a 

qual engloba juros e correção monetária. 8. Ônus sucumbências mantidos, 

conforme fixados na sentença. (TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME 

N E C E S S Á R I O  A P E L R E E X  5 0 0 0 0 2 0 2 7 2 0 1 5 4 0 4 7 1 1 4  R S 

5000020-27.2015.404.7114 (TRF-4)- Data de publicação: 04/08/2015. 

Desse modo, diante de fundada dúvida acerca da qualificação da autora 

como sujeito passivo do ICMS, mas tendo em conta a quantidade do 

material obtido que deveria ser utilizado exclusivamente nas suas 

atividades, convém determinar, provisoriamente, a suspensão do ato 

administrativo fiscal impugnado. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que, no 

prazo de 15 dias, suspenda a exigibilidade do crédito tributário lançado no 

sistema de conta corrente fiscal da Requerente, correspondente ao TAD 

de n.º 1132153-, no valor atualizado de R$1.897,20 (mil oitocentos e 

noventa e sete reais e vinte centavos), até ulterior deliberação deste juízo. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Dispõe sobre o imposto 

dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. 

(LEI KANDIR) [2] Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 

providências. [3] 4 – Serviços de saúde, assistência médica e 

congêneres. 4.01 – Medicina e biomedicina. 4.02 – Análises clínicas, 

patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 

ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 4.03 – 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, 

prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 4.04 – Instrumentação 

cirúrgica. 4.05 – Acupuntura. 4.06 – Enfermagem, inclusive serviços 
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auxiliares. 4.07 – Serviços farmacêuticos. 4.08 – Terapia ocupacional, 

fisioterapia e fonoaudiologia. 4.09 – Terapias de qualquer espécie 

destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 4.10 – Nutrição. 4.11 – 

Obstetrícia. 4.12 – Odontologia. 4.13 – Ortóptica. 4.14 – Próteses sob 

encomenda. 4.15 – Psicanálise. 4.16 – Psicologia. 4.17 – Casas de 

repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 4.18 – 

Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 4.19 – Bancos de 

sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 4.20 – Coleta de 

sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer 

espécie. 4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel 

e congêneres. 4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e 

convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica 

e congêneres. 4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de 

serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas 

pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003289-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003289-45.2017.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ação de cobrança objetivando 

ressarcimento de despesas médicas referente ao serviço de cirurgia de 

Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono/Óleo de Silicone e 

Endolaser no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser 

atualizado e corrigido desde o efetivo desembolso. Citado, o requerido 

apresentou defesa. Passa-se ao julgamento. Rejeita a preliminar de 

impugnação a justiça gratuita, pois no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. Igualmente, rejeita-se a de ausência de comprovação da 

hipossuficiência, vistos que o autor junta aos autos ficha financeira (id. 

10955651 - Pág.4) Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade 

suscitada pelo Município, posto que o ente público tem o dever de fornecer 

os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado 

pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

O Estado suscita a preliminar de incompetência deste Juizado por 

complexidade liquidatória, mas se vê que foi apurado o valor pretendido 

pela parte reclamante, o que não ultrapassa o teto do Juizado, razão pela 

qual não há em que se falar em necessidade de liquidação. Afastadas as 

preliminares, passa-se ao mérito. A parte autora pretende o ressarcimento 

dos valores contidos nos comprovantes de pagamentos coligidos no id. 

10955708 - Pág. 1/3, os quais evidenciam o pagamento da cirurgia de 

Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono/Óleo de Silicone e 

Endolaser ao paciente BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA. O requerente 

informa que foi deferida liminar para o referido tratamento, no Processo nº 

1002124-60.2017.8.11.0001, que tramitou perante este Juizado, e no dia 

04/09/17 os requeridos foram intimados a cumpri-la no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, mas os réus não realizaram a cirurgia com a 

justificativa de que não havia vaga no hospital no período de 21/08/2017 a 

09/10/2017. No entanto, o pedido não tem como ser acolhido porque o 

Município de Cuiabá não pode ser compelido a arcar com os custos do 

tratamento realizado em rede privada, escolhida pela parte, sem prévia 

autorização judicial. Nesse sentido, os precedentes nos Tribunais 

Estaduais: (...) Havendo judicialização do fornecimento de tratamento 

médico, cabe ao magistrado condutor da ação decidir se a própria parte 

estará autorizada a despender os valores extras para tratamento, 

estabelecendo as condições para a devida prestação de contas. Cabe à 

parte requerer ao juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se 

fizer necessária, não se mostrando razoável estender esse direito à 

obtenção do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição 

particular (despesas extras) despida de autorização judicial. (TJ-MT, AI 

71215/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015). SAÚDE. 

MEDICAMENTOS. EXPENSAS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. O Poder 

Público não tem o dever de ressarcir as despesas com a aquisição de 

medicamentos adquiridos por sua livre iniciativa sem prévia autorização 

judicial. Cumpre ao interessado, em caso de recusa injustificada da 

dispensação do fármaco, requerer em juízo o bem da vida pretendido. 

Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70065896458, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria 

Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 31/07/2015). AC 70065896458 RS. 

Relator (a): Maria Isabel de Azevedo Souza. Julgamento: 31/07/2015. 

Órgão Julgador: 22ª Câmara Cível. Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Assim, se a parte autora arcou com os custos do tratamento 

na rede particular, enquanto não possuía decisão judicial ou outro tipo de 

autorização administrativa que assegurasse tal cobertura dessa maneira 

(mediante adiantamento), não pode pretender ressarcimento financeiro do 

ente público. Inobstante a alegada gravidade do seu quadro clínico, não é 

possível outorgar tratamento diferenciado em detrimento dos demais 

cidadãos que se utilizam da rede pública de saúde sob pena de ofensa ao 

princípio da igualdade, pois na rede pública deve ser seguido o protocolo e 

tempo do SUS junto aos hospitais públicos ou credenciados ou 

contratualizados para receber o tratamento necessário. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500635-21.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

SUELY MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500635-21.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: SUELY MACHADO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 39.584,09 (trinta e nove mil reais e quinhentos e oitenta e quatro 

reais e nove centavos), conforme planilha de cálculo id. 9865834. Citado, 

o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

9865834) apresentada pela parte exequente, está em consonância com a 

sentença. Registre-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 

9865834, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$4.884,71 (quatro mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e um centavos). No que tange ao pedido 

de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 27 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003455-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003455-77.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

1637-92.2014.811.0040 (Código 109257), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.244,88 (hum mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). De acordo 

com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” Citado, o 

Executado não opôs embargos. Registre-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o id. 11224944, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.244,88 (hum mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente ao 

honorário pericial do processo de nº 1637-92.2014.811.0040 (Código 

109257), em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003475-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003475-68.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

856-36.2015.811.0040 (Código 122397), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.244,88 (hum mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). De acordo 

com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a 

oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII 

ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

manifestou pela concordância e prosseguimento da execução. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.244,88 (hum mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente ao 

honorário pericial do processo de nº 856-36.2015.811.0040 (Código 

122397), em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009127-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE BUSINARO (REQUERENTE)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1009127-77.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MAURO ANDRE BUSINARO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em face da decisão proferida no ID. 

10521610, sob o fundamento de que houve contradição e omissão a 

respeito da nulidade do ato administrativo - acórdãos proferidos pelo 

TCE/MT. Considerando que foram exercitados os meios processuais 

cabíveis e que as decisões encontram-se devidamente motivadas, não há 

que se falar nulidade. Desse modo, verifica-se que os embargos foram 

interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o que não é possível 

na via recursal utilizada, especialmente porque não resta evidenciada 

qualquer omissão, conforme descrito no art. 1.022, do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITAM-SE os presentes 

embargos de declaração. Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000284-15.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH LIZ NEGRAO LEMOS MELO (REQUERENTE)

DAMARIS ALVES CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000284-15.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORAH LIZ NEGRAO 

LEMOS MELO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os 

embargos de declaração foram interpostos com a finalidade de modificar a 

sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente 

porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 
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1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não há omissão a ser 

sanada. No mais, as alegações da parte embargante que refletem 

inconformismo com o resultado da decisão constituem matéria própria de 

recurso, pois cabe ao juízo definir as provas necessárias à apreciação da 

lide. Embargos de declaração não servem para modificar o já decidido. 

Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE os presentes embargos 

de declaração. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002840-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (EXEQUENTE)

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002840-87.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou nos processos de nº 4621-69.2017.811.0064; 

5293-77.2017.811.0064; 6042-94.2017.811.0064; 4618-17.2017.811.0064; 

5292-92.2017.811.0064 e 5273-86.2017.811.0064, em tramite junto a 1ª 

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, almejando o recebimento 

de R$7.534,69 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” Citado, o Executado não opôs embargos. Registre-se que deve 

ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o id. 10334531, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$7.534,69 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n º  4 6 2 1 - 6 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 6 4 ;  5 2 9 3 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 6 4 ; 

6042-94.2017.811.0064; 4618-17.2017.811.0064; 5292-92.2017.811.0064 

e 5273-86.2017.811.0064, em tramite junto a 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Rondonópolis/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE 

a parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (EXEQUENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000053-51.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos de código: 

43413; 47014; 42959; 43935; 40462; 39780; 40467; 39563; 39143 e 

46890, em tramite junto a Vara Única e o Juizado Especial da Comarca de 

Rio Branco/MT, almejando o recebimento de R$9.680,55 (nove mil e 

seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos). De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância e prosseguimento da execução (Id. 12418997). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$9.680,55 (nove mil e 

seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de código: 43413; 47014; 

42959; 43935; 40462; 39780; 40467; 39563; 39143 e 46890, em tramite 

junto a Vara Única e o Juizado Especial da Comarca de Rio Branco/MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da Vara Única e o Juizado Especial da 

Comarca de Rio Branco/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000129-75.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

2910-14.2011.811.0040 (Código 83797), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.154,28 (hum mil 

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância e prosseguimento da execução. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.154,28 (hum mil cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao honorário 

pericial do processo de nº 2910-14.2011.811.0040 (Código 83797), em 

tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503862-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

INGRID WIRGUES PAESE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503862-14.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: INGRID WIRGUES PAESE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$18.367,80 

(dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10555565. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10555565) 

apresentada pela parte exequente, está em consonância com a sentença. 

Registre-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 10555565, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$18.367,80 (dezoito mil, trezentos e sessenta e sete 

reais e oitenta centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000091-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000091-63.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

3418-52.2014.811.0040 (Código 111356), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.194,41 (hum mil 

cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). De acordo com 

o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância e prosseguimento da execução. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.194,41 (hum mil cento e noventa 

e quatro reais e quarenta e um centavos), referente ao honorário pericial 

do processo de nº 3418-52.2014.811.0040 (Código 111356), em tramite 

junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

HIELLEN SANTANA TELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003065-10.2017.8.11.0001. REQUERENTE: HIELLEN SANTANA TELES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). HIELLEN SANTANA TELES interpôs a ação contra o Estado 

de Mato Grosso, alegando não ter sido informado pessoalmente, mesmo 

tendo sido nomeado em 28 de março de 2014 por meio do Ato de 

Nomeação n° 19.562/2014 para posse no cargo de Agente da Área 

Instrumental Perfil Profissional: Assistente de Administração, e que o 

aludido ato fora tornado sem efeito, para os candidatos nomeados que 

não compareceram no prazo legal de posse ou tiveram negada sua posse, 

em 14 de maio de 2014, por meio do Ato n.º 20.378/2014. Com isso, almeja 

que seja a nomeado para o cargo de Agente da Área Instrumental Perfil 

Profissional: Assistente de Administração, promovendo a convocação da 

forma apropriada, mediante comunicação pessoal, por consequência, 

anulando o ato convocatório promovido de forma irregular (Ato n.º 

19.562/2014 e Ato n.º 20.378/2014). Citado, o requerido não compareceu 

à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A 

despeito de constar previsão no Edital do Concurso que a convocação 

dos candidatos aprovados seria mediante publicação no Diário Oficial, é 

posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso da necessidade de comunicação pessoal, 

especialmente quando houver considerável transcurso de tempo entre a 

homologação e o ato de nomeação. Veja-se decisões recentes sobre isto: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO 

PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — 

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de 

candidato classificado em concurso público o acompanhamento da 

publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em 

conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o 

certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser 

interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Recurso não provido. (Apelação / Reexame Necessário 132835/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) 1. É firme a orientação desta 

Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da 

publicidade a convocação para determinada fase de concurso público 

apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando 

transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a 

divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável 

exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das 

publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 169460 / SP, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/03/2016) Deste modo, não tendo 

provas de que a Administração realizou a comunicação pessoal da parte 

reclamante para se apresentar ou que teve negada sua posse, mostra-se 

procedente o pedido, haja vista que é desproporcional e inviável exigir da 

parte reclamante o acompanhamento diário das publicações oficiais 

transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação 

do resultado e a referida convocação. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato 
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nº 19.562/2014 e Ato n.º 20.378/2014 restrito à parte reclamante e 

CONDENAR a parte reclamada a proceder à nomeação de HIELLEN 

SANTANA TELES no cargo de “Agente da Área Instrumental Perfil 

Profissional: Assistente de Administração”, com a averiguação dos 

documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos 

do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BONATE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000769-78.2018.8.11.0001. REQUERENTE: RAFAEL BONATE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). RAFAEL BONATE DE ALMEIDA interpôs a ação contra o 

Estado de Mato Grosso, alegando não ter sido informado pessoalmente, 

mesmo tendo sido nomeado em 18 de dezembro de 2013 por meio do Ato 

de Nomeação n° 17.866/2013 para posse no cargo de Agente de 

Desenvolvimento Econômico Social Perfil Profissional: Assistente 

Administrativo, e que o aludido ato fora tornado sem efeito, para os 

candidatos nomeados que não compareceram no prazo legal de posse ou 

tiveram negada sua posse, em 24 de fevereiro de 2014, por meio do Ato 

n.º 18.788/2014. Com isso, almeja que seja a nomeado para o cargo de 

Agente de Desenvolvimento Econômico Social Perfil Profissional: 

Assistente Administrativo, promovendo a convocação da forma 

apropriada, mediante comunicação pessoal, por consequência, anulando o 

ato convocatório promovido de forma irregular (Ato n.º 17.866/2013 e Ato 

n.º 18.788/2014). Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Não 

obstante ao fato de constar previsão no Edital do Concurso que a 

convocação dos candidatos aprovados seria mediante publicação no 

Diário Oficial, é posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de 

Justiça e Tribunal de Justiça de Mato Grosso da necessidade de 

comunicação pessoal, especialmente quando houver considerável 

transcurso de tempo entre a homologação e o ato de nomeação. Veja-se 

decisões recentes sobre isto: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE 

CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso 

público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. 

Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande 

e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem 

ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Recurso não provido. (Apelação / Reexame Necessário 132835/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) 1. É firme a orientação desta 

Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da 

publicidade a convocação para determinada fase de concurso público 

apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando 

transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a 

divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável 

exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das 

publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 169460 / SP, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/03/2016) Deste modo, não tendo 

provas de que a Administração realizou a comunicação pessoal da parte 

reclamante para se apresentar ou que teve negada sua posse, mostra-se 

procedente o pedido, haja vista que é desproporcional e inviável exigir da 

parte reclamante o acompanhamento diário das publicações oficiais 

transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação 

do resultado e a referida convocação. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato 

nº 17.866/2013 e Ato n.º 18.788/2014 restrito à parte reclamante e 

CONDENAR a parte reclamada a proceder à nomeação de RAFAEL 

BONATE DE ALMEIDA no cargo de “Agente de Desenvolvimento 

Econômico Social Perfil Profissional: Assistente Administrativo”, com a 

averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do 

cargo, nos termos do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEY CRISTINA AMARAL FERREIRA PINHAL (REQUERENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000230-15.2018.8.11.0001. REQUERENTE: KERLEY CRISTINA AMARAL 

FERREIRA PINHAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). KERLEY CRISTINA AMARAL FERREIRA PINHAL interpôs 

a ação contra o Estado de Mato Grosso, alegando não ter sido informado 

pessoalmente, mesmo tendo sido nomeado em 18 de julho de 2013 por 

meio do Ato de Nomeação n° 15.331/2013 para posse no cargo de 

Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social Perfil Profissional: Perfil 

Profissional: Engenheiro Sanitarista, e que o aludido ato fora tornado sem 

efeito, para os candidatos nomeados que não compareceram no prazo 

legal de posse ou tiveram negada sua posse, em 16 de setembro de 2013, 

por meio do Ato n.º 16.378/2013. Com isso, almeja que seja a nomeado 

para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social Perfil 

Profissional: Perfil Profissional: Engenheiro Sanitarista, promovendo a 

convocação da forma apropriada, mediante comunicação pessoal, por 

consequência, anulando o ato convocatório promovido de forma irregular 

(Ato n.º 15.331/2013 e Ato n.º 16.378/2013). Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. 

Não obstante ao fato de constar previsão no Edital do Concurso que a 

convocação dos candidatos aprovados seria mediante publicação no 

Diário Oficial, é posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de 

Justiça e Tribunal de Justiça de Mato Grosso da necessidade de 

comunicação pessoal, especialmente quando houver considerável 

transcurso de tempo entre a homologação e o ato de nomeação. Veja-se 

decisões recentes sobre isto: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE 

CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso 

público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. 
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Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande 

e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem 

ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Recurso não provido. (Apelação / Reexame Necessário 132835/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) 1. É firme a orientação desta 

Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da 

publicidade a convocação para determinada fase de concurso público 

apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando 

transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a 

divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável 

exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das 

publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 169460 / SP, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/03/2016) Deste modo, não tendo 

provas de que a Administração realizou a comunicação pessoal da parte 

reclamante para se apresentar ou que teve negada sua posse, mostra-se 

procedente o pedido, haja vista que é desproporcional e inviável exigir da 

parte reclamante o acompanhamento diário das publicações oficiais 

transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação 

do resultado e a referida convocação. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato 

nº 15.331/2013 e Ato n.º 16.378/2013 restrito à parte reclamante e 

CONDENAR a parte reclamada a proceder à nomeação de KERLEY 

CRISTINA AMARAL FERREIRA PINHAL no cargo de “Técnico de 

Desenvolvimento Econômico e Social Perfil Profissional: Perfil Profissional: 

Engenheiro Sanitarista”, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROCHA DUCTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002121-08.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX ROCHA DUCTRA 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

os presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em face da decisão proferida no ID. 

11203663, sob o fundamento de que houve omissão em relação à 

remessa dos autos ao juízo competente. Considerando que a aplicação do 

CPC é subsidiária ao regramento dos juizados especiais, não há que se 

falar em omissão, eis que foi aplicada a legislação especial. Desse modo, 

verifica-se que os embargos foram interpostos com a finalidade de 

modificar a sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, 

especialmente porque não resta evidenciada qualquer omissão, conforme 

descrito no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE os presentes embargos de declaração. 

Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504242-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARIA JEANE VARANDA LEITE SENA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504242-37.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JEANE VARANDA LEITE 

SENA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL objetivando o recebimento da 

importância atualizada de R$ 2.238,95 (dois mil, duzentos e trinta e oito 

reais e noventa e cinco centavos) representada pela CERTIDÃO DE 

CRÉDITO N. 1.1.097.614-2, emitida pela Secretaria de Estado de 

Administração em 23/02/2010. O Estado não opôs Embargos à Execução. 

Afastada a prescrição pela Turma Recursal (ID. 9995074). Passa-se à 

decisão. O autor trouxe a atualização dos cálculos (ID. 10503373 - Pág.1). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pelo embargante 

no valor de R$ 2.238,95 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e 

cinco centavos), referente a CERTIDÃO DE CRÉDITO N. 1.1.097.614-2, 

emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 23/02/2010. No que 

tange aos pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intime-se a parte exequente 

para que apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, após o 

trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicado pelo sistema 

PJe. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500599-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500599-08.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ISMAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 48.547,26 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e 

sete reais e vinte e seis centavos), conforme planilha de cálculo id. 

8331745. Citado, o Executado não opôs embargos. Verifica-se que a 

planilha de cálculo (Id. 8331745) apresentada pela parte exequente, está 

em consonância com a sentença. Registre-se que deve ser considerado o 

cálculo apresentado pela parte autora antes da intimação da parte 

executada, in casu, o id. 9865834, pois a partir daí tem-se a preclusão. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 48.547,26 

(quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis 

centavos), referentes à Certidão de Crédito n° 9.9.093.791-7, expedida 

pela SAD em 11/04/2009. No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 
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Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intime-se a parte 

exequente para que apresente a Certidão de Crédito original no Cartório, 

após o trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000148-81.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

941-22.2015.811.0040 (Código 122565), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.194,41 (hum mil 

cento e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). De acordo com 

o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância e prosseguimento da execução. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.194,41 (hum mil cento e noventa 

e quatro reais e quarenta e um centavos), referente ao honorário pericial 

do processo de nº 941-22.2015.811.0040 (Código 122565), em tramite 

junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000149-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000149-66.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

6083-07.2015.811.0040 (Código 131376), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.154,28 (hum mil 

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância e prosseguimento da execução. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.154,28 (hum mil cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao honorário 

pericial do processo de nº 6083-07.2015.811.0040 (Código 131376), em 

tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504140-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ARNI NILVO GRELLMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504140-15.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ARNI NILVO GRELLMANN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$820,94 

(oitocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), conforme planilha 

de cálculo id. 10563647. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10563647) apresentada pela 

parte exequente, está em consonância com a sentença. Registre-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o id. 10563647, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$820,94 (oitocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503861-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

INGRID WIRGUES PAESE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503861-29.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: INGRID WIRGUES PAESE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$25.706,12 
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(vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e doze centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 10555543. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10555543) apresentada pela 

parte exequente, está em consonância com a sentença. Registre-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o id. 10555543, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$25.706,12 (vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e doze centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502284-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE ALMEIDA MORIS FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502284-16.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: GILBERTO DE ALMEIDA MORIS 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$30.318,66 

(trinta mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10554694. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10554694) 

apresentada pela parte exequente, está em consonância com a sentença. 

Registre-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 10554694, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$30.318,66 (trinta mil, trezentos e dezoito reais e 

sessenta e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500182-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500182-21.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$40.035,24 

(quarenta mil trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 10482590. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10482590) apresentada pela 

parte exequente, está em consonância com a sentença. Registre-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o id. 10482590, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$40.035,24 (quarenta mil trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000304-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PARADA CANDIDO VIANA JUNIOR (EXEQUENTE)

MAUROZAN CARDOSO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000304-06.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ARTUR PARADA CANDIDO 

VIANA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$3.179,85 (três mil cento e setenta e nove e oitenta e cinco 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 10446159. O Executado 

manifestou concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

12745445). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.179,85 (três mil cento e setenta e nove e oitenta e cinco centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000604-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ATALA VEGGI FILHA (EXEQUENTE)

MAUROZAN CARDOSO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000604-65.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ANA ATALA VEGGI FILHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.013,32 

(seis mil treze reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de cálculo 

id. 10429984. O Executado manifestou concordando com o cálculo 

apresentado pela exequente. (ID 12641641). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.013,32 (seis mil treze reais e 

trinta e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000253-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000253-58.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou nos processos de n° 

24059-21.2015.811.0042 e 626-84.1998.811.0041, em tramite junto a 11° 

Vara Criminal e a 4° Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, almejando o recebimento de R$4.696,94 (quatro mil e 

seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos). De 

acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

manifestou pela concordância e prosseguimento da execução (Id. 

12599604). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$4.696,94 (quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e 

quatro centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos 

processos de n° 24059-21.2015.811.0042 e 626-84.1998.811.0041, em 

tramite junto a 11° Vara Criminal e a 4° Vara Especializada Direito Bancário 

da Comarca de Cuiabá/MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 11° Vara Criminal e a 4° Vara Especializada Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 30 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500071-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

EDUARDO GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500071-71.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: EDUARDO GOMES FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.597,87 

(dois mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11239789. O Executado manifestou 

concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 12767165). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.597,87 (dois mil 

quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502272-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

SIMONE DALL AGNOL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502272-02.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SIMONE DALL AGNOL 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$6.519,69 

(seis mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 12278378. O Executado manifestou 

concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13855453). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$6.519,69 (seis 

mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001324-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

OSMAR LUIZ PRETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001324-95.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. OSMAR LUIZ PRETTO ajuizou a ação 

de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual atuou 

nos processos de n° 1203-46.2018.811.0046; 1922-72.2011.811.0046; 

2534-05.2014.811.0046; 565-13.2018.811.0046; 1625-51.2018.811.0046; 

2006-29.2018.811.0046; 6542-20.2017.811.0046; 7263-69.2017.811.0046; 

5 3 6 0 - 9 5 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  2 0 1 5 - 2 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6  e 

2392-59.2018.811.0046, em tramite junto a 1° Vara da Comarca de 

Comodoro/MT, almejando o recebimento de R$10.758,12 (dez mil, 

setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos). De acordo com o 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - 

ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela 

concordância e prosseguimento da execução (Id. 13832511). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$10.758,12 (dez mil, 

setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n ° 

1203-46.2018.811.0046; 1922-72.2011.811.0046; 2534-05.2014.811.0046; 

565-13.2018.811.0046; 1625-51.2018.811.0046; 2006-29.2018.811.0046; 

6542-20.2017.811.0046; 7263-69.2017.811.0046; 5360-95.2016.811.0046; 

2015-25.2017.811.0046 e 2392-59.2018.811.0046, em tramite junto a 1° 

Vara da Comarca de Comodoro/MT. Sem custas nem honorários, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário; e, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 1° Vara da Comarca de Comodoro/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503073-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ROSINA STEFANELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503073-15.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ROSINA STEFANELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$28.457,47 

(vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 1513754. O Executado 

manifestou concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

13167868). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$28.457,47 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e sete centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001280-47.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LAURIANO ANTONIO BARELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001280-47.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: LAURIANO ANTONIO BARELLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$20.185,29 

(vinte mil e cento e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 11053399. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 11053399) 

apresentada pela parte exequente, está em consonância com a sentença. 

Registre-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 11053399, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$20.185,29 (vinte mil e cento e oitenta e cinco reais e 

vinte e nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503285-36.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON ARILSON DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503285-36.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: WELLINGTON ARILSON DE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$28.868,79 

(vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove 

centavos), conforme planilha de cálculo id. 11514213. O Executado 

manifestou concordando com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

12685076). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$28.868,79 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e 

nove centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000732-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000732-51.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. GABRIELA LEITE HEINSCH ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de n° 2728-39.2013.811.0046, em tramite junto a 1° 

Vara da Comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento de 

R$3.933,53 (três mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e três 

centavos). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

manifestou pela concordância e prosseguimento da execução (Id. 

14313417). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.933,53 (três mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e três 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n° 2728-39.2013.811.0046, em tramite junto a 1° Vara da Comarca de 

Comodoro/MT. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 1° Vara da 

Comarca de Comodoro/MT acerca da presente execução e pagamento. 
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Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 30 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506081-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

SORAYA BYANA REZENDE DA SILVA ROSSI (EXEQUENTE)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

0506081-34.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SORAYA BYANA REZENDE DA 

SILVA ROSSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado do crédito e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme demonstrativo de cálculo coligido no ID. 

9111637. Citado, o executado quedou-se inerte. Passa-se à apreciação. 

Deve-se considerar para fins de homologação e expedição do ofício 

requisitório o cálculo apresentado antes da intimação do executado, em 

consagração ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o 

valor será atualizado pelo contador judicial no momento do pagamento. 

Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 14.912,68 (quatorze mil, 

novecentos e doze reais e sessenta e oito centavos) referente ao crédito 

principal e o valor de R$ 1.491,26 (mil, quatrocentos e noventa e um reais 

e vinte e seis centavos) relativos aos honorários sucumbenciais. 

Cumpra-se a Sumula Vinculante 47 do STF. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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